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 פתח דבר
 

בראשו�  כניות תעסוקה עבור נפגעות תקיפה מיניתושתי ת אנו שמחי� להגיש לעיונכ� דוח המסכ�

  . של המוסד לביטוח לאומי במימו� הקר� למפעלי� מיוחדי�לציו� ובחיפה

 

מינהל לשילוב חברתי  לטיפול בנפגעות תקיפה מינית בהמרכז של פרי יוזמת� וכניות ה�שתי הת

 השירות לנערות וצעירות של משרד סיועב,  בחיפהבני ציו�הבי� תחומי  ושל מרכז בראשו� לציו�

 תערבות הביאו למסקנה שישהותוצאות ה מקצועיהניסיו� ה. הרווחה והשירותי� החברתיי�

  .של הנפגעות להתמקד בשיקו� התעסוקתי

 

 בידי שני צוותי היגוי ולוו זמנית� בו2009�2007 כניות פעלו במתכונת ניסיונית בי� השני�והת

 .שהוקמו לצור� ההפעלה והמעקב

 

קביעת   כולל את מרכיבי השיקו�,מאפייני האוכלוסייהאת , הדוח מציג את אופ� ההתארגנות

כמו כ� מציג הדוח את מודל  . ואת שיתו� פעולה ע� גורמי� בקהילה,המדדי� להערכת תהלי� העצמ

 ,ליווי ותמיכה  מעקב,ההשמ ,לימודי�/ו� תעסוקהחיפוש אחר מק ,הכנההעבודה בכל מרכז הכולל 

 . וסיו� ופרידה

 

המקצועיי�  שינוי משמעותי בקרב הצוותי�ההתמקדות בתעסוקה לנפגעות תקיפה מינית הביא ל

וזכו  שלה� הרחיבו את הידע המקצועי, הצוותי� פיתחו תורת עבודה. בה�במרכזי� המטפלי� 

של נשי�  �למוכנות תנאי�ה הרוהובבעקבות הניסוי  .בהכרה מעמיתיה� בקהילה ומהמשרד הרווחה

 .בתעסוקה נפגעות תקיפה מינית להשתלב

 

נבנתה מערכת , נוסחו נוהלי עבודה מתאימי�, געותרכי הנפופותחו מעני� בהתא� לצבמהל� הניסוי 

  .גדרו תכני� הכרחיי� בסדנת תעסוקהתיעוד ומנגנו� מעקב לצור� עבודה שוטפת והו

 במישור הרגשי וה� במישור ה�, מעשי�תעסוקתי� במישור הקוגניטיבי ה�שתתפותהסדנה תרמה למ

ע� סיטואציות  להתמודד עזרו לה�מעקב התעסוקה וסדנת ה המשתתפות הדגישו שסדנת .החברתי

 .במקו� העבודה ובחיי� בכלל

 

 )63%( 45, )שנייההבשנה  �22ו בשנה הראשונה 49(כנית בחיפה ו הנשי� שהשתתפו בת71מתו� 

 בשנה 26( בראשו� לציו� בתוכנית הנשי� שהשתתפו 67מתו�  .ג� לומדותעובדות ושלוש מה� 

 .עובדות )85% ( נשי�57 ) בשנה שנייה�41וראשונה ה

 

מעבר .  או העצמה בתעסוקה ושימור מקו� העבודהוכנית לצור� שדרוג התעסוקהרוב הנשי� פנו לת

תהלי� שהוא ג� , להשתלבות בתעסוקה חשוב להתייחס לתהלי� ההעצמה שה� עברו ולתוצריו

 . אמצעי וג� תוצאה



לקחת ,  הבראהה את המשתתפות לצאת מהמקו� הפגוע לעבר תהליכיות עודדוכניובאופ� כללי הת

 תובנות בתחו� הקוגניטיבי וכלי� מעשיי� בתחו� ה� רכשו. אחריות על חייה� ולפתח עצמאות

במישור  . בתעסוקהשבאה לידי ביטוי בהתנהגות�ה� חוו העצמה רגשית וחברתית ו, התעסוקה
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 .בהקשר של תעסוקה כדי להשתלב בה בהצלחה

 

מנהלת המרכז  ,אילנה כה�' גב –ולעומדות בראש המרכזי�  אנו מלאי הערכה לצוותי� המקצועיי�
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� המעמיקי� במהל� בדיוניו עורבי� בשלבי הגיבוש והחשיבהאנו מודי� לכל החברי� שהיו מ

 . ההפעלה

 

 ,תודתנו נתונה ג� לטניה לי� שליוותה את המרכזי� מטע� הקר� למפעלי� מיוחדי� במסירות

 . ש� ביצוע התכניות ותיעוד�השקעה רבה ל ובבמקצועיותו
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 .ולשיקו� הנפגעות
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 יוסיפו לתורת השיקו� המתפתחת לוו בהערכה מחקריתויבשני� הקרובות והמודלי� שיפותחו 
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  טראומה ותוצריה–מאפייני� של נשי� שעברו תקיפה מינית : אורטיי תמבוא

 

�את כל שכבות החברה ללא קשר למצב סוציו המקיפה ,קשההתעללות מינית היא תופעה חברתית 

פגיעה  פירושה אי� התעללות מינית. או למוצא אתני ודתי להשקפת עול�, לרמת השכלה, אקונומי

 המעניקות לאד� ההתמודדותמערכות היא ממוטטת את  :מער� הנפשיבפגיעה  אלא ג� פיזית בלבד

 ).2004, זליגמ� וסלומו� ( בקשרי� החברתיי�פוגעתג� ו קשר ומשמעות, שליטה

 

 גברי�רבנות ה� ו מכלל הק20% נמצא כי 2007בשנת נית מימרכזי הסיוע לתקיפה  שאספותוני� מנ

 אחת שמרניות הערכות על פי). 1998, ה�כ( השלוש  הנפגעות גדול פינשי�מספר הואילו  ,)1997, אדר(

ה הכללית מדווחת כי עברה התעללות מינית בילדותה לעומת אחד מכל י נשי� באוכלוסיחמשמכל 

 פניות של נפגעות גילוי 1,630התקבלו כמו כ�  . פגיעה מינית בילדותושלרב� ו גברי� שהיה קשבעה

בקרב אוכלוסייה הנזקקת לשירותי�  .)רכזי הסיועאתר איגוד מ( פניות חדשות 8,729 מתו� עריות

 .)2003, זליגמ� (�50%יותר מ – באוכלוסייה הכללית מאשר עור הנפגעי� גבוה יותריפסיכיאטרי� ש

 

ידי   החל מפגיעות בילדות וילדי� על, מעשי� של תקיפה מינית נמצאי� על רצ� של דרגות חומרה

 ,וכלה בקשת רחבה של מעשי� מגוני� ,רי� או זרי�ידי מכ דר� אונס על, קרובי משפחה או זרי�

 נתוני�, מש� זמ� הפגיעה,  נקבעת לפי מאפייני הפגיעהקורב�הנזק ל מידת. הטרדות מיניות ועוד

הקרבה שבי�  מידת כמו, מאפייני� נסיבתיי�כ�  נפשיי� ו�משאבי, של הנפגעות כגו� גיל אישיי�

 ).2008, אלפו��בל�( ועוד התייחסות הסביבה למעשי� אלה ,הפוגע לנפגעת

 

אחד המאפייני� . אמו� שנות� בו הילד הוא גילוי עריותה את מבוגר שלניצול להביטוי החמור ביותר 

לעתי� לאחר שני� ,  העבירותביצוע של חשיפה ודיווח מאוחרי�א י עבירות מי� במשפחה השל

רכי� אוניברסאליי� של כיבוד  ע,גילוי עריותמי� ועל  הטאבו הגורמי� להימנעות מדיווח ה�. רבות

מנגנוני , נוס� על כ� ".סוד"ג� הפחד או האיו� באלימות מצד התוק� א� לא יישמר הואב וא� 

שני�  כמה רק מודעותלגורמי� לכ� שאירועי� טראומטיי� מסוג זה עולי� ) כמו הדחקה(הגנה 

יש .  את הפגיעה בהלחשו�)  אישה–בדר� כלל  (קורב�שוני� מביאי� את ה מניעי�. לאחר המעשה

ויש שמגיעות לטיפול בגלל ; טראומטיי��שמגיעות לטיפול נפשי בגלל תסמיני� רגשיי� פוסט

, לידת בת, התוק� מות כגו� , בעקבות אירועי� חיצוניי�המודעותזיכרונות מודחקי� העולי� אל 

 . 'היחשפות לפגיעה נוספת וכו

 

מציינת כי  )1997( אדר. טראומטיות�עות פוסטלטראומה ולתופ קורב�אצל ההפגיעה המינית גורמת 

 קורב�את ההמביאות  תוצאה של פגיעה פתאומית אחת או רצ� של פגיעות היאטראומה בילדות 

 מנגנוני ההגנה ואמצעי ההתמודדות ממוטטות את הפגיעות. מצב זמני של חוסר אוני� לידי

 שלו יוזמהל הילד ויכולת ה כשירותו הגדלה שבהתפתחות נורמאלית. קורב� של ה�הנורמטיביי

פתרו� לקוי של הקונפליקטי� ההתפתחותיי� הנורמאליי� . דימויו העצמי החיובימחזקות את 

אירועי� טראומתיי� מעצ� הגדרת� .  ולכשירות מוליד רגשות אש� ונחיתותיוזמהבקשר ל

 אי� די ,ות גבורתו ותושיייהיו אשר יהיו.  ומוחצי� תחתיה� את כשירות היחידיוזמהמסכלי� כל 
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 כאשר ה� במבט לאחור הנפגעי� מרגישי� אשמה ונחיתות כמעט כל. בפעולותיו למנוע את האסו�

 ).Herman, 1997(סוקרי� ושופטי� את התנהגות� בזמ� האירוע הטראומתי 

 

 PTSD-Post Traumatic Stress( טראומטית�הספרות המחקרית בנושא התסמונת הפוסט

Disorder (בי�, ימות מינית סובלות מ� ההשלכות של האירוע הטראומטימלמדת שנפגעות אל 

לאחר אירוע או אירועי� טראומטיי� . מתמשכי� באירועי�מדובר בי� שפעמי �חד שמדובר באירוע

ברמה , טראומטיות המטביעות את חותמ� ברמה הפיזיולוגית�לפתח תגובות פוסט עלולותהנפגעות 

 קורב� ופוגעות בתפקוד ובאיכות החיי� של הותיתברמה הרגשית וברמה ההתנהג, תהקוגניטיבי

 .)Bonanno, 2004; Filipas & Ullman, 2006; 2003 ,ברמ��שפירא (בטווח המיידי ובטווח הארו�

 

הפרעות , הפרעות פסיכולוגיות, טראומטית כוללת הפרעות דיסוציאטיביות�סמונת פוסטת

ת והפגיעות מתבטא. סמי� ואלכוהול ועודהתמכרויות ל, בדנותונטייה לא, פגיעה עצמית, סומאטיות

קשיי� ביכולת , חוסר הסתגלות חברתית, בעיות משפחתיות קשות: בכל תחו� חיי� אפשרי

חיי 'בריחה מהבית ומעורבות ב, הסתגרות, נשירה מלימודי�, נשירה ממקומות עבודה, התמדה

 & Cohen et al., 2007; O'Brien, Henderson;2007, לוגסי ( וכ� יחסי אנוש לקויי�'רחוב

Bateman, 2007.( 

 

 היו� מכונההמאופיינת במה שנשי� שעברו תקיפה מינית  השלהייחודית הבעיה יש לציי� את 

Complex PTSD )C-PTSD (–הקרויה לעתי� ג� , טראומטית מורכבת� הפרעה פוסטDisorder 

of Extreme Stress) קיצוני � חוקרת, הרמ� יתוד'גהוצע על ידי  מונח זה). הפרעה של לח

 תקופה � טראומה כרונית הנמש מצב שלנועד לתארו) Herman, 1997(רד וומאוניברסיטת הר

� בי�או/ונובעת מחשיפה ממושכת לטראומה חברתית זו הפרעה קלינית  ).חודשי� ושני�(ארוכה 

 יותר במדויק מתאר C-PTSD מונחמשו� שה הוצעה C-PTSDלבי�  PTSDההבחנה בי� . אישית

  .השפעה השלילית המקיפה של טראומה כרוניתאת ה

 

מוחה על האבחנה של חלק מהמערכת , ת פמיניסטיהחוקרת מנקודת מבט ,)Herman, 1997( הרמ�

 בעצ�מכ� שה�  ומתעלמתהפרעת אישיות גבולית סובלות מנפגעות כה הטיפולית המאבחנת את

בשיעור גבוה  אובחנה גבולית אישיות אמנ� האבחנה של הפרעת .טראומטית�פוסטסובלות מהפרעה 

מעוררת  זו אבחנהא� , )2001 , ושליוגיא�בר( שעברו פגיעה מינית בילדות מבוגרי�אצל יותר 

 הללותסמיני� ברואי�  ה� .בריאות הנפש  בתחו�העוסקי� אצל רבי� מאנשי המקצוע תהסתייגו

הפרעת אלה כבעלות � של נשי� חולקי� על תיוג ולכ� ,ממושכת לאור� הילדות  של טראומהתוצאה

 ).2007 ,ב� אמיתי(טראומתית �בכ� שמדובר בהפרעה פוסט דורשי� להכיר ה�, יתרה מזו; אישיות

 

ההפרעה וריאציה של הא� מדובר בו: C-PTSD לבי� PTSDהבדל בי� ה לגבי חילוקי דעות יש עדיי�

ה האגוד הציעה הסינדרו� המורכב  ההגדרה שלאת. בהפרעה נפשית אחרתאו  נההראשו
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אבחנה זו עדיי� לא קיבלה על פי שא� יש לציי� כי  .�90הפסיכיאטרית האמריקאית בתחילת שנות ה

  להציעתוכניותיש ו ,�היא הפכה שגורה בקרב אנשי המקצוע בתחו, הכרה פסיכיאטרית ממסדית

של  במהדורה העתידית כדיאגנוזה מובחנת לדיאגנוזות של הפרעות אישיות �C-PTSD רישו� האת

 ).Ford, 2007(על סמ� עדויות וניסיו� קליני  DSM �ה

 

בד� תחושה וא, פסיכולוגי) פרגמנטציה(פיצול  כגו�, כולל כמה מאפייני ליבה C-PTSD �סינדרו� ה

בד� תחושה קוהרנטית ו א– ובייחוד , חוזרתקורבנותשל אמו� ושל ער� עצמי וכ� נטייה ל, של ביטחו�

הפרט ש הוא C-PTSD � לאבחו� ההקריטריוני�אחד ). Van der Kolk et al., 2005(של העצמי 

 פגיעה קורבנות ,למשל. נתו� במש� תקופה ממושכת בשליטה מלאה של הפוגע ללא אפשרות לברוח

במחנות  קורבנות, אסירי מלחמה,  אלימות מתמשכת במשפחהקורבנות, נשי� בבתי זונות, מינית

להל� פירוט .  ממושכתקורבנותפיע בעקבות הסימפטומי� שנוטי� להו הואקריטריו� נוס� . ריכוז

 )Herman, 1997; Ford, 2007)(חוקרי� עליה� ה שדיווחו הסימפטומי�

, התפרצויות זע�, בדניותומחשבות א ,דיכאו� ,עצבות כגו�,  רגשותויסותוב קשיי� ושינויי� 

 לשינויי� וויסות רגשי גור�ב קושי). אגרסיבית�שהוא מאפיי� התנהגות פסיבית(או כעס סמוי 

הרגשות יכולי� . הבארגע ב מה יחוש יכול לצפות לעול� אינושהפרט  כ�קיצוניי� ברגשות 

). שנאה עצמית, בושה, אשמה משתקת, ייאוש, כעס, אימה (�צמתו בע מאודלהיות קיצוניי�

, לאור� זמ� רב לחשוב בצורה בהירה את היכולת ומאבד להתגבר על מצוקתו מתקשההפרט 

 זה מצב. עידודו תמיכה לו נסה להירגע או כשאנשי� אחרי� מנסי� להעניקהוא מ כאשרג� 

ליצור קשר בטוח ע�  כשאי� ביכולת� ,דומה למצוקה ולחוסר נחמה שילדי� צעירי� חווי�

 .מויות משמעותיות ראשוניות בחייה�ד

חוויה מחדש של אירועי� ,  שכחה של אירועי� טראומטיי�כגו�, בתודעה שינויי� 

במהלכ� הפרט חש מנותק מהתהליכי� ש או אפיזודות של דיסוציאציה �טראומטיי

 , ומסביבתורגשותיומ, ממחשבותיו, מנותק מעצמו מרגיש הוא. מגופווהמנטאליי� שלו 

עומס "של מצב דיסוציאציה היא . עצמובשליטה הוא חש חוסר  וכאשר תופעה זו נמשכת

 .בטראומה בילדותמקורה כאשר  שניתונ חוזרת  זו בעיה.רגשי וקוגניטיבי,  ביולוגי"יתר

סטיגמה ותחושות של , אשמה, בושה, תחושות של חוסר אוני� כגו�, בתפיסה עצמית שינויי� 

  .מבני אד� אחרי�שוני 

,  לפוגע או דאגה בנוגע ליחסי� ע� הפוגעמוחלטכגו� ייחוס כוח  ,שינויי� בתפיסת הפוגע 

 .מחשבות נק�כולל 

  .או חיפוש ממוש� אחר מושיע חוסר אמו�, בידודלמשל תחושת , רי�שינויי� ביחסי� ע� אח 

בד� היכולת להאמי� או תחושה של חוסר תקווה ו אלמשל, שינויי� במערכת המשמעויות 

 .וייאוש

 

הימנעות מחשיבה או דיבור על נושאי� ה�  �C-PTSDהסובלי� מאנשי�  תגובות נוספות של

להימנע ממחשבות ורגשות הקשורי� לטראומה  כדימי� באלכוהול ובס שימוש, הקשורי� לטראומה

 ).Cook et al., 2005 (�עצמבשל פגיעה  שונות צורותלהנוטי�  קורבנותיש ו; )בד� תחושהואו לא(



‐ 4 - 

 

 

המבטאי�  C-PTSDפיזיי� של הסימפטומי� את השלעיל ג�  סימפטומי� הל ענוס� המדגישי� יש

 גורסי�חוקרי� התפתחותיי� , כ� למשל). Roth et al., 1997(התמודדות גופנית ע� הטראומה 

ששינויי� במוח ושינויי� הורמונאליי� יכולי� להתרחש כתוצאה מחשיפה מוקדמת וממושכת 

 ולמשברי� בבריאות בוויסות הרגשות, בלמידה, בזיכרו�שינויי� אלה גורמי� לקשיי�  .לטראומה

פגוע או , מפורק'גו� שלה� שה על כ� להתלונ� נוטי� �C-PTSDאנשי� הסובלי� מ. הגופנית

 שמקור� ברוב המקרי� לא מדובר בבעיותשא� על פי  ,"כאב מתמיד"ב חשי� שה� ועל כ� 'מתפרק

בעיותיו הפיזיות מוקד עיקרי רואה בוהמטופל  ,משיג את יעדיוכאשר הטיפול התרופתי אינו  .פיזי

ה ביתית הרסנית או כאשר לכל אלה מתווספי� סביב  C-PTSD.יש כא� סממ� של, לדאגה בחייו

, אימפולסיביות(שינויי� אלה עלולי� להביא לקשיי� התנהגותיי� , היעדר סביבה תומכת

) דיכאו� או פאניקה, זע� גדול(לקשיי� רגשיי� , )ועוד acting-outהתנהגות מינית של , אגרסיביות

  ). אמנסיה, דיסוציאציה, פיזור קיצוני במחשבות(ולקשיי� מנטאליי� 

 

 "כלי" כ–את עצמ� כאובייקט  חוותהנפגעות , ממושכת בטראומה שמקורה בתקיפה מיניתכשמדובר 

מטרה . הסובייקט להשיב לה� את תחושתלכ� אחת ממטרות הטיפול והשיקו� היא . עבור התוקפי�

במקרי� של הצלחה בטיפול הקליני . הפחד מהצלחה  ע�הנפגעות של נוספת היא התמודדות

כמעט סיימה את לימודי  אישה שלמשל . לממש הישגי� אלהששותיש שה� חובמציאת עבודה ו

 שעוזבת את מקו� עבודתה משהחלה נפגעתאו ;  אות� א� אינה מסיימת–התואר האקדמי 

ה�  :של הצלחה בקושי להתמודד ע� חוויה וג� � נעוצה בתחושת ער� עצמי נמולכ� הסיבה. להצליח

הכאב לעומת . לה� בלתי מוכר שהואמצב  – יש מה להפסידשמאחר  עמהמסוגלות להתמודד  אינ�

ולכ� ה�  ה כל כ� חלשתחושת הער� העצמי .זאת הוא מצב מוכר ולכ� ה� יכולות להתמודד עמו

 קורבנותה לתחושת ג� הקשורה חשות סכנה ה�כמו כ�  .להתמודד ע� דברי� חדשי�מתקשות 

 התשובה,  לפגיעות מיניותרב�קולכ� לשאלה מדוע ה� חוזרות להיות . )re-victimization(החוזרת 

 . ה� יודעות אי� להתנהלובה , זו ההוויה שלה�, שמוכר לה� מצבזה שהיא 

 

דיסוציאציה חוזרת ,  שכתוצאה משילוב של אי וויסות רגשימסכ� ואומר) Ford, 2007(פורד 

ביחסי , בהערכה עצמית סובלי� מקשיי� �Complex PTSDאנשי� הסובלי� מ, ומשברי� גופניי�

: כגו�( � אות�שמסכ נוטי� להתנהג באופ� לעתי� קרובות ה�. וש ובמציאת משמעות לחייה�אנ

ביחסי אנוש  שינויי� קיצוניי�מ ה� סובלי�). לא מוגני� קיו� יחסי מי�, תאונות דרכי�, מריבות

 ג� יכולות להתפתח, במתכוו�כאשר התקיפה נעשתה . לרוב חשי� שהחיי� חסרי טע� ותקווהו

 . התוק� או סימפטיה כלפי פחד,  של שנאהכותמתמש תחושות

 נפגעות .)C-PTSD(סינדרו� המורכב הסובלות מ מנפגעות תקיפה מיניתיש הסבורי� שחלק ניכר 

וכתוצאה מכ� , שני� רבותבמש�  שלרוב לא טופלה, עברו התעללות מינית ממושכת בילדות� אלה

  �C-PTSDה הפרעת, כאמור). י�ולא רק מער� של סימפטומ(מבנה אישיות פגוע  אצל�התפתח 
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, יציבות תעסוקתית� באיהשאר בי� ת ביכולת האד� לתפקד במצבי� חברתיי� ומתבטאתפוגע

  & Fairbrother( חברי�המשפחה והע�  לקויי� קשרי�וב ,גירושי�ב, בעיות בחיי נישואי�

Rachman, 2006 .(תחברתימהמערכת ה ומנותקותמינית  פגיעה שנפגעו ,מכא� שנערות ונשי� 

אינ� מצליחות להשתלב בהכשרה  האלהנשי� ה במקרי� רבי�. בסיכו� גבוה נמצאות, תמשפחתיהו

וג� כאשר . בשל חוסר יכולת� להתמיד במשימות בלימודי� אקדמיי� או בשוק העבודה, מקצועית

 ממעגל העבודהנושרות וה� לעתי� קרובות בעבודות שאינ� הולמות את כישוריה�  מדובר עובדותה� 

טראומטיי� �חוקרי� טועני� שהסימפטומי� הפוסט. מחליפות מקו� עבודהלאחר תקופה קצרה או 

סיבולת מופחתת ללחצי� ,  בלתי יציבהתנהגות דפוס יוצרי�ובי� הפרט לסביבה  בהלימהפוגעי� 

� יסימפטומי� אלה משפיעי� על יכולת הפרט בארבעה תחומי� רלבנטי. ורמת אנרגיה מופחתת

 הסתגלות) 4 .אינטראקציה חברתית) 3 .ריכוז והתמדה) 2 .הבנה וזכירה )1: תיתעסוקהלתפקוד 

)Strauser & Lustig, 2001.( 

 

קצבאות הביטוח ומתקיימות מ למחיית�הנפגעות אינ� מצליחות להשתכר  בשל מצב� הנפשי

 להישאר במשפחות, לבחור בבני זוג אלימי�כמו כ� היעדר עצמאות כלכלית מביא נשי� . הלאומי

אלימות מ שני� רבות  במש� סובלותה� . עזבו כאשרג� ובמערכות יחסי� אלימות ולחזור אליה� 

בשל חוסר  ג�ו יוחמר  הכלכלי של משפחת�המצבש ג� בשל חשש� מבקשות סיועמתמשכת ואינ� 

סוציאלי מקי� �בולט הצור� לתת מענה טיפולי פסיכו, על רקע זה. תמיכה כלכלית וחברתית

 .ליווי טיפולי ארו� טווחל ובעיקר , אלה זקוקות לתמיכה ולהבנהנשי�. קורבנותל

 

בתחו� התעסוקה ה� זקוקות לליווי  .תעסוקהול הכשרהל ת לימודי�וה� זקוקות למסגר נוס� על כ�

, באיתור מקומות הכשרה מתאימי�, יש צור� בהכנה לתעסוקה. בעבודה �ולתמיכה עד להשתלבות

 מענה לתתיש צור� . טני וקבוצתי בתקופת העבודה הראשונהבליווי במהל� ההכשרה ובליווי פר

 .קשייה ומצבה הכלכלי ,דיפרנציאלי לכל אישה בהתא� ליכולותיה

של המטופלת ההתמודדות ע� פגיעה מינית תלויה במשאבי� האישיי�  כי גורסת) 2007(ויזל �לב

  :קבוצות שתינחלקי� ל וה�

 

 ,בוריגופי צ, סוכנויות – סביבה משנית .חברי�,  משפחה–  סביבה ראשונית:משאבי� חברתיי�

  לאחר הפגיעה מיכה חברתיתת אי� להתמודדות והחלמה היהעיקר אחד המשאבי� .מטפלי�

קשה אי� תמיכה של אנשי� משמעותיי� יכולת ההסתגלות ב .מסייעת בתהלי� ההסתגלות מחדשה

 .יותר

 

  :קוד שליטהימ;  אישי�וס חכגו� ,ט של הפריו ונטיותיותכונות,  אישיותו:משאבי�  אישיותיי�

 אמונה של הפרט ביכולתו : תחושת קוהרנטיות; ובגורלוותפיסת האד� את עצמו כשולט בעתיד

 ;האפשריתפתחו לטובה ככל  פות מראש רצ� הגיוני של אירועי� מתו� תחושה שאלהצלנבא ול

 . מאיד�החברתיתו של סביבת משמעותבובסדר  הכרה ו מחדאמונה ביכולת הפרט :תחושת יכולתו
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יש לעזור לה� . את אישיות�מחדש  לעצבנפגעות תקיפה מינית יש לסייע ל עולה כי האמור לעילמכל 

לא הפגיעה מכתיבה את  כ�ו  –  תוצר של הפגיעה אלא זהות מובחנת מהפגיעהאיננהלפתח זהות ש

 המציאות ,שיבהח בדפוסיאצל הנפגעות שינוי  יוצרתהטראומה . חייה של האישה אלא היא עצמה

אישי �יצירת קשר בי� לכ� .בסביבה חוסר אמו� בסיסי וה� חשות תקטסטרופאלי נראית בעיניה�

 . יכולי� לחל� את הנפגעות ממעגל הקסמי� שה� נתונות בו אמו�ו
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 מער�  ההערכה
 

  
) 'מראה'לשמש ( לספק משוב  בראש ובראשונההואהמוצג להל�  המעצבת הערכההחקר מ מטרת

 המידע עליה�את  ולספקלמפות גורמי� מקדמי� ומעכבי� , לאתר נקודות חוזק וחולשה, תתוכניל

על הערכת תהליכי� ומשמשת ג� ביטוי  לרובהערכה מסוג זה מתבססת . היוזמי ותוכניתלמפעילי ה

גישת הערכה המעצבת מתאפיינת ). 2005, פרידמ�(וללמידה ארגונית ) accountability(לאחריותיות 

 בשינויי� מערכתיי� כדי בעת תמיכה והיא מומלצת תוכניתמפעילי הינטראקציה ע� בעידוד א

 ,.Rebolloso et al(העצמת� להביא לקבוצות ו, את שיתו� הפעולה בי� מגוו� של ארגוני� להרחיב

לבדוק מאפשרת  לשילוב תעסוקתי של נפגעות תקיפה מינית תוכניותכה של הער, נוס� על כ� ).2005

להעצמת ,  מבחינת התרומה להשתלבות תעסוקתית וחברתיתהושגו תוכניותל ההמטרות שא� ה

              . ולשיקומ� ולרווחת� הכלליתהנפגעות

 

 )בשני המרכזי� ( וכלי ההערכהחקרי�הנ, אוכלוסיית היעד, שאלות ההערכה  נציג אתלהל�

 . שבאמצעות� נאספו הנתוני� וכ� את דרכי עיבוד הנתוני�

 

 שאלות ההערכה

,  וההיערכות שנעשתה לקראת�תוכניותתנאי� המוקדמי� של הלהערכה מתייחסות השאלות 

 לבחו� את אופ� נועדוהערכה השאלות . תוכניות של התוצרי�ול תוכניותשל הפעלת התהלי� ל

 בה� התמקדנוששאלות ההערכה פירוט להל� .  הלכה למעשהוומימוש תוכניות של חזו� ה"תרגומו"

 :תוכניותבכל אחת מה

 

 תנאי� מוקדמי�

 ?הערכתהלמראש ומדדי ההצלחה שהוגדרו  תוכנית של ההמטרות  ומה� הרציונל .1

מאפייני הפגיעה וסממניה , מאפייני רקע אישיי� (תוכניתמה� מאפייני הנשי� המשתתפות בכל  .2

 ?)קיומ� של מערכות תמיכה ואופיי�, טראומטיי��הפוסט

תקציבית , מנהלית, היערכות מקצועית: תוכניתאילו פעולות הכנה נעשו לקראת הפעלת ה .3

 קשרי� ע� גורמי� בקהילה וכ� הקשר בי� ;איתור צרכי� וציפיות של המשתתפות ;ומחקרית

 . המוצעתתוכנית ה–קרי , פעולות אלה להפעלה

 

 תוכניתתהליכי הפעלת ה

, מודל ההפעלה ואבני הדר� שלו,  העבודהתוכנית( לעשייה בשטח תוכניתכיצד תורגמו מטרות ה .1

 תוכניתהגדרת התפקידי� של כל המעורבי� ב, לוח זמני�, היק� הפעילות, תשומות ושירותי�

אופ� השימוש בתקציב וחלוקתו , תיאו� ומעקב,  גורמי� בקהילהמולפעילות , וביצוע� בפועל

 ?)לצרכי� השוני�

 ?תוכניתבהפעלת ה) קשיי� ודילמות(והגורמי� הבולמי� ) הצלחות(מה� הגורמי� המקדמי�  .2
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  תוצרי�

 ?תוכניתמטרות ההשגת   קידמו אתה�עד כמה  ותוכניתמה� תוצרי ה .1

 ?תוצרי לוואי או תוצרי� נוספי� תוכניתלהא� היו  .2

 ?ממנהשביעות הרצו�  ותוכניתהתרומה של הכיצד מוערכת  .3

 
 תוכניתאוכלוסיית היעד של ה

 חיפה . 1

המטופלות  נשי� ה�, צפו�מאזור חיפה וה 50�17 בנות  נשי� ונערות�60 מיועדת לכתוכניתה ♦

המופנות על ידי גורמי� טיפוליי�   נשי� ה�ו "בני ציו�" בבית החולי� במרכז הרב תחומי 

 .בקהילה

 .תעסוקהבלימודי� או ב בעצמ�נשי� שאינ� מצליחות להשתלב בנערות ומדובר ב ♦

כאשר , או עיבוד הטראומה/שלב הייצוב ושהשלימו את לאחר  תוכניתמופנות לנשי� ה ♦

הבנה טובה יותר של  ,טראומטיי�� הפוסט הפחתה משמעותית של הסימפטומי�גההוש

 .בשיקו� תעסוקתיהשפעות הטראומה ובחירה באפשרות להתחיל 

יוני ב סיו� איסו� הנתוני� עד( בשנה השנייה . נשי�49 תוכניתל נכנסובשנה הראשונה  ♦

 . נשי�71  :ס� הכול . נשי�22הצטרפו ) 2009

 
 : הבאי�מהנבדקי�נאספו  חיפה בתחומי הנתוני� במרכז הרב

, מנהלת המרכז לנפגעות תקיפה מינית:  ומפעיליה מתו� המרכז ומהקהילהתוכניתמובילי ה) 1

המרכז הרב של  תהפסיכיאטרי , בחיפהעירוניהתעסוקה המנהל מוקד  , התעסוקהתוכניתרכזות 

 .תחומי

 וחמש נוספות תוכניתוני של השלוש נשי� רואיינו בשלב הראש: תוכניתשהשתתפו בהנשי� ) 2

שאר הנשי� התקבל באמצעות שאלוני� שמילאו לגבי המידע . לקראת סיו� שנת הפעילות השנייה

 .תוכניתאו באמצעות מפעילות הבעצמ� 

 
  לציו�ראשו�. 2

כל המטופלות במרכז לטיפול בנפגעות תקיפה מינית  היא תוכניתאוכלוסיית היעד של ה ♦

ממסמכי .  התעסוקהתוכנית בבנקודות זמ� שונותשתלב בראשו� לציו� האמורות לה

 )�2.2.07בהיגוי הועדת ראשונה של הבישיבה מסמכי� שחולקו ( בשלב ההיערכות תוכניתה

תקיפה מינית שנפגעו מ ,55�18בגיל  נשי� 60 שנה מדי  אמורה לכלולתוכניתשה עולה

לפחות  טיפול אינטנסיביב שתהיינה יתקבלו נשי� תוכניתל. בהווהאו בעבר הקרוב , בילדות

 וכ� עליה� להתחייב ,)דברי מנהלת המרכז ("מוכנות לתהלי� השיקו�"חצי שנה ותהיינה 

 .  האישיתתוכניתלהשתת� במרכיבי ה

 3. 56�20 טווח הגילי� שלה� נע בי�,  נשי� שנחשבו מתאימות57 נרשמו בשנה הראשונה ♦

 נשי� שסיימו בשנה הראשונההמספר .  נשי� לא השתתפו כלל�7 ותוכניתנשי� פרשו מה

  .47 הוא
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מהשנה המשיכו  21,  הצטרפו בשנה השנייה20 : נשי�41 תוכניתבשנה השנייה השתתפו ב ♦

  . נשי�67 :ס� הכול .ראשונההשנה ה סיו�בדוח של  וה� מופיעותהראשונה לשנייה 

 

 : � הבאימהנבדקי�נאספו  במרכז לטיפול בנפגעות תקיפה מינית בראשו� לציו�הנתוני� 

עובדת , מנהלת המרכז לנפגעות תקיפה מינית:  ומפעיליה מתו� המרכז והקהילהתוכניתמובילי ה) 1

רוח "לית עמותת "מנכה, ת במרכזוקליניהמטפלות ה, ליווי פרטנילסוציאלית העובדת ה, השמהה

המאמנת הקבוצתית , )מחזור א(המנחה של סדנת התעסוקה , )ראשונההשנה הבתחילת  ("נשית

ומדריכה של , רכזת המאמנות האישיות, תומאמנות אישי 12, )מחזור ב(התעסוקה בסדנת 

 . )שנה א (תוהמאמנות האישי

 נוספות לקראת �3 ותוכנית בשלב הראשוני של ה נשי� רואיינו3: את השירות שקיבלוהנשי� ) 2

או � בעצמשאר הנשי� התקבל באמצעות שאלוני� שמילאו על המידע . סיו� שנת הפעילות השנייה

 .תוכניתבאמצעות מפעילות ה

 
 כלי ההערכה 

צוות ההערכה סייע בעדכו� . מתצפיות ומשאלוני�,  מראיונות,נתוני ההערכה נאספו ממסמכי�

ונבנו טפסי� ושאלוני� אחרי� בהתא� למטרות , פסי קבלה ומעקב קיימי�וובהתאמה של ט

 שהתעדכ� תדיר במהל�, ניתתוכנבנה מאגר נתוני� ממוחשב של המשתתפות ב.  וצרכיהתוכניתה

, נתוני� אלה נותחו ועובדו על ידי צוות ההערכה בגישות מחקריות כמותיות ואיכותיות. ההפעלה

 .בהתא� לאופיי�

 

 .בה� השתמשנו לאיסו� הנתוני� בהתא� לשאלות ההערכהש מפרט את הכלי� 1לוח 

 

 שאלות ההערכה והכלי� למת� התשובות: 1לוח 

 תוכניתשלב הפעלת ה
 תצפיותשאלוני� ראיונותמכי�מס

מאגר 

ממוחשב

      תנאי� מוקדמי�

 +  + + + מטרות ומדדי הצלחה, רציונל. 1

 +  + + + מאפייני הנשי�. 2

פעולות הכנה לקראת הפעלת . 3

 תוכניתה
+ +  +  

      תוכניתהפעלת ה

 +  + + +  במודל עבודהתרגו� המטרות. 1

 +  + + + למי�גורמי� מקדמי� וגורמי� בו. 2

      תוצרי�

 + + + + + קידו� המטרות. 1

 +  + + + לוואי/� נוספי�תוצרי. 2

 +  + + + תרומה ושביעות רצו�. 3
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   תוכניותראיונות עומק ע� דמויות מפתח ב

 ראיונות מזדמני� בלתי וכ� למחצה  מובני� ראיונות פורמאליי� התקיימו בחיפה עשרי�הכול בס�

 .פורמאליי�

 

ראיונות הבלתי ה נוס� על למחצהמובני�  ראיונות פורמאליי� 24בראשו� לציו� התקיימו 

 . פורמאליי�

 

 תוכניתמעקב שוט� אחר ביצוע ה

ע� , י�המרכזשני ת ו בעיקר ע� מנהל,תוכניתתכו� והדוק ע� מפעילות ה, התקיי� קשר מתמיד

מפגשי עבודה פני� אל (ו� לציו� ועובדת ליווי פרטני בראשעובדת ההשמה רכזות התעסוקה בחיפה ו

ולמת� משוב , להתעדכנות, קשר זה תר� למעקב). שיחות טלפו� והתכתבות בדואר אלקטרוני, פני�

� .תו� הפקת לקחי� מההתנסות, שוט

 

 בניית מאגר ממוחשב של נתוני�   

כללי .  הכולל נתוני� על כל אחת מהמשתתפות,תוכנית לכל בנינו מאגר ממוחשב של נתוני�

נתוני המשתתפות נרשמו על פי קוד ולא על פי ש� .  נשמרו בקפדנות באשר לשימוש במאגרהאתיקה

מצב ,  גיל:כגו�, הנתוני� כללו מאפייני רקע. על מנת לשמור על עקרו� הפרטיות וסודיות המידע

ציפיות  ,טראומתיי��תסמיני� פוסט, אופייה, גיל הפגיעה ,רקע תעסוקתי, השכלה, משפחתי

של כל קוב� הנתוני� . קהילהב �קבלת שירותי� מגורמי, תעסוקה/השמות בלימודי�, תתוכנימה

אלה  נתוני� ציקוב. תוכניותעודכ� בקביעות על פי הנתוני� שהועברו אלינו על ידי מפעילות ה תוכנית

את  ג�בעתיד  לשרת י� עשויה�. תוכניתלמאפייני הנשי� ולהתקדמות� במרכזי  מקור מידע ה�

 מלאה התמונ ויקל על קבלת  ככלי שימושי ויעיל שיחסו� מה� עבודת ניירת רבהוכניתתמפעילות ה

 . ואינטגרטיבית

 

 מסמכי�

כולל ההצעה שהוגשה ( היערכות, מטרות, רציונל: תוכנית הפעלתמסמכי� שנכתבו לקראת ה .1

 ).היגוי ועודהועדת ישיבה הראשונה של מסמכי� שחולקו ב, לביטוח הלאומי

 . בכל מרכזשנהכל ב ישיבות שש, ישיבות של ועדת ההיגוי שרי� וארבעעפרוטוקולי� של  .2

כגו� התכתבות ע� ספקי ,  ובמהלכהתוכניתלקראת הפעלת ה תכתובת בי� הגורמי� המעורבי� .3

דוחות ( בשלבי� שוני� תוכניתוכ� מידע על התקדמות ה, ע� גורמי� מממני�, שירות חיצוניי�

 ).אלהשל ישיבות צוות וכיוצא ב

  .תעסוקההס של סדנאות סילבו .4

שחולקה למשתתפות בסדנת  תיקייה – ראשו� לציו�ב: הלדוגמ (מסמכי� ייחודיי� לכל מרכז .5

 ).ה של הסדנמחזור בהחל מהתעסוקה 

 ,"הקבוצה לעשייה חברתית",  על ידי לשכת המאמני� בישראלשסופק, אימו� אישילחומר רקע  .6

 . בראשו� לציו�תוכניתבשנה הראשונה להפעלת ה
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 פיותתצ

  . בכל מרכזישיבות של ועדת ההיגויכל אחת מה בתצפיות  .1

 ,אימו� אישי  לקבל  עמדותוהמתצפית במפגש של רכזות האימו� האישי והמדריכות ע� הנשי�  .2

 . בראשו� לציו�לקראת הפעלת האימו� האישי

, המדריכות שלה�, תו במרכז ע� קבוצת המאמנות האישיתוכניתתצפית במפגש של מפעילות ה .3

לפני התחלת האימו� , )מחזור א( והמנחה של סדנת התעסוקה "רוח נשית"לית עמותת "כמנ

 . בראשו� לציו�האישי

, תוע� קבוצת המאמנות האישיראשו� לציו�  במרכז תוכניתתצפית במפגש של מפעילות ה .4

בשלב , )מחזור א( והמנחה של סדנת התעסוקה "רוח נשית"לית עמותת "מנכ, המדריכות שלה�

 .ימו�אמצע הא

, תוע� קבוצת המאמנות האישיראשו� לציו�  במרכז תוכניתתצפית במפגש של מפעילות ה .5

סיו� ב,  )מחזור א( והמנחה של סדנת התעסוקה "רוח נשית"לית עמותת "מנכ, המדריכות שלה�

 .האימו�

 

 מסמכי� ייחודיי� לצורכי תיעוד ומעקב

 ,עודכנו ופותחו שאלוני� וטפסי�. תהוהערכ תוכניתההפעלת שוני� של ה מעקב לשלבי� כלי נבנו

 .לימודי�/השמות לתעסוקה על מעקב שאלו�, ריאיו� תעסוקתי, ציפיות שאלו�, שאלו� אינטייק כגו�

 

 שאלוני�

 )'תפירה אישית' (תוכניתרכי הובניית שאלוני� התואמי� את צ

 הלייחודיות תאישיהתאמה תו� כל השאלוני� נבנו ,  בשלב התהוותות חדשתוכניותמדובר בשמאחר 

.  שוני�חקרי� בשלבי� שוני� ועל ידי נתוכניתכל במטרה להערי� שירותי� שניתנו ב תוכניתשל כל 

שאלו� : למשל( בהתא� ללקחי� שהופקו שוב כל כלי ולוטשנבדק  בשאלוני�לאחר השימוש 

 :י� להל� פירוט השאלונ).שאלוני המשוב על הסדנה התעסוקתית, בשלב ההצטרפותלנשי� הציפיות 

 השאלו� כולל שאלות סגורות ופתוחות  – שלב ההצטרפות :שאלו� ציפיות למשתתפות .1

 תוכניתלציפיות מה, תוכניתלתפיסת מטרות ה, תוכניתהמתייחסות למניעי� להצטרפות ל

כמו . עמ�ולתפיסת דרכי התמודדות עתידיי�  לקשיי� הצפויי�, לרגשות לקראתה, וממפעיליה

 .מי� ראשוניי� וכל דבר רלוונטי נוס� יכלו המשתתפות להביע רשכ�

בכל מרכז ובמחזורי� השוני� של (  – הסדנאות התעסוקמשאלו� משוב למשתתפות על כל אחת  .2

ניסיו� , מצב תעסוקתי, השאלו� כולל פרטי רקע על מצב משפחתי. לאחר סיו� הסדנה) ההסדנ

ציפיות מהסדנה , תפיסת מטרות הסדנה, המניעי� להצטרפות לסדנה, קוד� בסדנאות תעסוקה

תפיסת , התוצרי�, ההנחיה, האווירה, עמדות כלפי נושאי הסדנה, ומידת מימוש� בפועל

, תרומה מהמנחה וממשתתפות הסדנה, קשיי� שעלו במהל� הסדנה, הקבוצה כמקור תמיכה

 .הצעות לשיפור ושאלה פתוחה להערות והארות

השאלו� כולל פרטי� . ש של הסדנהלמילוי לאחר כל מפג שאלו� – שאלו� מעקב למנחות הסדנה .3

, מספר הנוכחות, מספר הנשי� הרשומות, מש� המפגש, נושא המפגש, מספר המפגש(ארגוניי� 
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תיאור הפעילות בכל , כמו כ� תיאור המטרות של כל מפגש ומידת השגת�). סיבות להיעדרויות

התנהגויות , מנחהשיתו� הפעולה ע� ה, פרטי� על האווירה במפגש, ביצועלעומת תכנו� (מפגש 

 .לקחי� בעקבות המפגש הערות והארות, )אחר, חרדות, תסכול, עניי�: כגו�(ורגשות שוני� 

 למילוי בתו� כל מפגשי  שאלו� – הסדנהמהל� שאלו� מעקב למנחות הסדנה המסכ� את כל  .4

מטרות שלא , מידת השגת המטרות בראייה כוללניתשאלות באשר להשאלו� כולל . הסדנה

הצעות לשינוי ולשיפור והערות , סדנהמכל לקחי� , דברי� שפעלו היטב, יבה לכ�הושגו והס

 .והארות

כלל פירוט מידע על כל השמה של כל  השאלו� – לימודי�/שאלו� מעקב אחר השמות בתעסוקה .5

, תארי� מילוי טופס המעקב, תארי� הפניה לעבודה או ללימודי�, מספר השמה: משתתפת

 א� המשתתפת עברה .איתור מקו� ההשמה, בהשמה הנדונהשיקולי הדעת , מטרת ההשמה

להערכת ההצלחה קריטריוני� , המלצות והערות על המעקב, פירוט המעקב ,אבחו� תעסוקתי

תקשורת ע� ממוני� וע� , אחריות, שיתו� פעולה, דייקנות, התמדה, נוכחות: כגו�(בהשמה 

שביעות רצו� של , אומטיי�טר� הפחתה או הגברה של סימפטומי� פוסט,רמת תפקוד, עמיתי�

  עלממוחשב נוס�המידע המאגר ל צורפו שאלו� זה נתוני. )של עובדת ההשמהו המשתתפת

 .תוכניותמעקב אחר ההשמות בכל אחת מהה

בוח� את עמדות הנשי�  השאלו� – תוכניתשאלו� משוב לנשי� לקראת סיו� השתתפות� ב .6

בחינת כולל פריטי� העוסקי� בהשאלו� .  ומצויות לקראת סיומהתוכניתהמשתתפות ב

 תרומתה של הערכת� את ותוכנית מה� של הנשי�הקשיי� ומידת שביעות רצונ, הציפיות

 .  בתעסוקה� להשתלבותתוכניתה

 

 שאלוני� ייחודיי� למרכז בחיפה

 כבר ותוכניתסיו� השתתפות� בלקראת המצויות  נשי� – שאלו� משוב לנשי� בסדנת מעקב . 7

השאלו� ניסה לבחו� את מידת שביעות רצו� . תתפו בסדנת מעקב וליווי הש,שולבו בתעסוקה

הנשי� מהתכני� העולי� בסדנה ותרומתה לתפקוד המקצועי והרגשי של המשתתפות בשלב 

 .המעקב

, הכני הסדנותבקשו בשאלו� זה להתייחס לתה המנחות – שאלו� משוב למנחות סדנת המעקב . 8

 . לנשי� וללקחי� מהפעלתההרומת הסדנלת, לקשיי�, �לשיקולי הדעת בבחירת

 

 אלוני� ייחודיי� למרכז בראשו� לציו�ש

 ה�שנכללו בשאלו� זה   המרכזיי� הסעיפי�  – שלב ההצטרפות: שאלו� למאמנות האישיות.  9

, המניעי� של המאמנות להשתלבות באימו� אישי,  התעסוקהתוכניתעל שקיבלו המאמנות מידע 

, מוכנות המאמנת לעבוד ע� נפגעות תקיפה מינית, תוכניתת בהגדרת תפקיד המאמנת האישי

מתאמנת ומידת הצלחתה של � מאמנתתלהתאמ קריטריוני� ,קבלת מידע על המתאמנת

קשיי� , מלשכת המאמני�, תוכניתמצוות ה, מהמתאמנת, ציפיות המאמנת מעצמה, התאמה זו

הגור� , תכני�, תדירות(כה קבלת הדר, דר� העבודה המתוכננת, �עמצפויי� ודרכי התמודדות 

 .הערות והארות, נהלי�, דיווח על התנהלות האימו� האישי, )ההדרכהאת ת /נות�ש
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 בשאלו� זה התייחסו המרכזיות השאלות  –  סו� האימו�):המשתתפות(שאלו� משוב למתאמנות . 10

כנות מידת המו, לציפיות מהאימו� האישי ולמידת מימוש�, לתפיסת המטרה של האימו� האישי

מידת ההצלחה של ההתאמה , תחלתוהקבלת מידע מספיק על תהלי� האימו� טר� , לאימו�

דר� העבודה ע� ו� עממידת הופעת� של קשיי� ודרכי ההתמודדות , מתאמנת�מאמנת

 . להערות והארותפתוח האחרו� בשאלו� היהסעי� ה .המאמנת

לשאלו� של  דומותל שאלות  השאלו� כל –  סו� האימו�:שאלו� משוב למאמנות האישיות. 11

 .תההתאמות הדרושוהמתאמנות ע� 

 דומותהשאלו� כלל שאלות   –  סו� האימו�:יניות של המתאמנותשאלו� משוב למטפלות הקל. 12

 .ההתאמות הדרושותלשאלו� של המתאמנות ע� 

 

 .בנספח לדוח זה מובאי� השאלוני� המשותפי� לשני המרכזי�
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 :ער ראשו�ש

 

  לנפגעות תקיפה מינית"וב תעסוקתישיל" תוכניתה

 חיפהב "בני ציו�"במרכז הרב תחומי 
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 עיקר הממצאי
 בחיפה: מציתת

 

 בחיפה לוותה "בני ציו�"תחומי רב  עבור נפגעות תקיפה מינית במרכז ה"שילוב תעסוקתי" תוכניתה

מרכז השוכ�  הופעלה בתוכניתה). 2009י לוי�2007יוני (בהערכה מחקרית מעצבת במש� שנתיי� 

 ה� שילוב תוכנית המטרות.  מטר מבניי� בית החולי��100בבית מטופח המרוחק כ

יש : קשר מעגליב קשורות אהדדי אלה  מטרות מרכזיות.לימודי� והעצמה של הנפגעות/בתעסוקה

. ת�צור� בהעצמה של המשתתפות כדי שתוכלנה להשתלב בתעסוקה והשתלבות זו מביאה להעצמ

אלא  לנפגעות קליני� די במת� מענה טיפולילאשע� על תפיסה אינטגרטיבית לפיה  נתוכניתרציונל ה

אמצעי להחזיר� למסלול נתפס ה� כמטרה וה� כהשילוב בתעסוקה  כלומר ,יש לדאוג ג� לשיקומ�

 .לעצמאות אישית וכלכלית ולהתערות בחברה, חיי� נורמטיביי�

 

הוגדרו מטרות ויעדי� . במלואה ה כללה שלב של היערכות ושלב של הפעלה ובוצעתוכניתה

ג� מדדי� נוספו במהל� השנה הראשונה . די הצלחה שמתייחסי� לתוצר הסופידאופרטיביי� וכ� מ

להפעלת שהוכשר כמו כ� גויס כוח אד� מקצועי . העצמה שעוברת כל משתתפתהלהערכת תהלי� 

בייחוד ע� מוקד ,  בקהילה ע� גורמי�ושותפויותנקבעו סדרי הדרכה , ועדת היגוי הורכבה, תוכניתה

 .גורמי� רלוונטיי� בקהילהל והופצו מנשרי� תוכניתה  לשיווק ופרסו�מימו�גויס , תעסוקה עירוני

 

הממצאי� מצביע על מ שמצטייר הפרופיל מתו� המרכז עצמו ותוכניתרוב המשתתפות הופנו ל

בשלב  תלמרבית המשתתפות לא הייתה הכשרה מקצועי. הצרכי� הרבי� שיש לנשי� אלה

, לרוב בעבודות מזדמנות מי שעבדה עסקה . לא עבדו כלל�60% ויותר מתוכניתההצטרפות ל

אונס  ממעשי נפגעו �80%יותר מ, באשר למאפייני הפגיעה. ומעטות התמידובמשרות חלקיות 

ואצל רוב� הפגיעה הייתה מתמשכת ולא שני�  16רוב� נפגעו עוד בטר� מלאו לה� , ריותעומגילוי 

סבלו מרבית הנשי� ו, בממוצעטראומטיי� � סימפטומי� פוסט11על דיווחו המשתתפות  .יתפעמ�חד

, ניתוקי�, קשיי שינה, דיכאו�, הימנעות, חרדה(לפחות משבעה סימפטומי� בשכיחות גבוהה 

 תמיכה תומערכ  שלחסרונ�על דיווחו  המשתתפות רוב – לגבי מערכות התמיכה). סיוטי�, פלשבקי�

חברתיות או משפחתיות ,  של מערכות זוגיותעל קיומ�מי שדיווחו ו ,או זוגית/ות חברתי, משפחתית

 .או פוגעות/ ו ג� מערערותלעתי�מערכות אלה לפעמי� תומכות א� שציינו 

 

הכוו� ציפיות לכגו� (מעשי �התעסוקתיבתחו�  ה� שילוב של ציפיות תוכניתציפיות הנשי� מה

 א� ג�) שימור מקו� עבודה ועוד, שדרוג בעבודה, ה מיומנויות לרכישת עבודלמידתתעסוקתי ו

מציאת משמעות , העלאת ער� עצמי, שיפור הביטחו� העצמיכמו (רגשי �האישי ציפיות בתחו�

תהלי� העבודה  שהייתהכבר בשנה הראשונה  שהתגבשהעל כ� אחת המסקנות . )ושייכות ועוד

 .בתעסוקה  להתמקדא� ישאלה התחומי� השני את  לכלול  התעסוקה צריכהתוכניתב

 

הכנה השלב , תוכניתשלב הקבלה לאת  הכולל תוכנית של המודל עבודהפותח במהל� ההפעלה 

 תעסוקתית אישית ואופק תוכניתבניית שלב , )מפגשי� אישיי� וסדנה תעסוקתית(לתעסוקה 

 מעקב וליווי אחר ההסתגלות ו,לימודי�/השמות בעבודה, חיפוש אחר מקו� עבודהשלב , תעסוקתי
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עובדות , שתי רכזות תעסוקההפעילו  תוכניתהאת  ).מפגשי� אישיי� וסדנת מעקבבשילוב (

קיבלו הדרכה שוטפת ממנהלת המרכז וממנהל תעסוקה והבנושא השתלמו ש, סוציאליות בהכשרת�

 . הנוגעי� לתעסוקה בהיבטי�מוקד תעסוקה עירוני שהתמקד 

 

 מיוה� בתחו ספציפיי� של הכנה לתעסוקה מענה הול� ה� בנושאי� תוכניתהמשתתפות קיבלו ב

. תמיכה והכוונה,  המעניק עזרה"בית ח�" וה� ראו במרכזרגשית וחברתית , העצמה קוגניטיבית

. בתהלי� ההעצמה שעברולימודי� וכ� / באי� לידי ביטוי בהשמות בתעסוקהתוכניתתוצרי ה

 שלושמתוכ� , בעבודה ו הושמ71 מתו�  נשי�45 תוכניתשבעקבות ההשתתפות ב הממצאי� מראי�

, שירותה במקצועותרוב� עובדות  ,רוב ההשמות בעבודה בוצעו ללא זיקה להכשרה. למדונשי� ג� 

התוצרי� שמתייחסי� לתהלי� של העצמה אישית מצביעי� על שיפור ניכר  .במשרות חלקיות

 של יי�פונקציונאלי בהשמה וכ� במדדי� של ויסות רגשי וחשיבתי ובמדדי� התנהגותהבתפקוד 

 .  והמעסיקי�תוכנית וקשר ע� צוות היוזמה

 

 הדורשת השקעה עבודה, מתייחסי� לאתגר הכרו� בעבודה ע� נפגעות תקיפה מינית הקשיי� שעלו

מה תהיה מידת הצלחה הקושי לנבא ג�  מכא� .תנודות ויש בה אנרגיה ותעצומות נפש, רבה של זמ�

הוש� . תוכניתשהיה בשני� הראשונות להפעלת השיעור הנשירה הסיבה לכנראה ג� ו .תוכניתשל ה

חלוקת עבודה ל �לפתח דרכיוהצור� להמשי�  ועלבעבודה ע� נפגעות צעירות  הקשיי� על ג� דגש

 .בי� הצוות התעסוקתי והקליני במרכזגבולות קביעת ו

 

 � ג�מרכז והלמעמדו של , לעבודת הצוות במרכז תוכניתהתרמה תרומה למשתתפות ה עלנוס

לתת מענה לבעיה  זה נועדמודל  . מודל עבודה שעשוי לשרת ג� מרכזי� אחרי�ה בהציבלקהילה

 . טוב יותרה לעתיד ותקו לנפגעות נות� החברה ובעיקר הנטל על להפחית אתכ� בו חברתית כואבת

 

של עבודת המרכז ושל לי אלחלק אינטגרה  הוא הפיכתתוכנית של ההבולטי�אחד ההישגי� נראה ש

קונצפטואליי� לגבי העבודה   והרחבהמפנהיש כא� . ליניי� והשיקומיי� לנפגעותרצ� המעני� הק

 .הנפגעות חשובה ומשמעותית ביותרמחלק ניכר נית� לשק� ש המסקנה. ע� נפגעות תקיפה מינית
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 חיפה ב"בני ציו�"הרב תחומי נפגעות תקיפה מינית במרכז טיפול בהמרכז ל
 

. 2002בנובמבר נפתח בחיפה  "בני ציו�" תחומי הרבבמרכז  המרכז לטיפול בנפגעות תקיפה מינית

 �עיריית חיפה ובית , רות לטיפול בנשי� ונערות במשרד הרווחהיהשע� המרכז הוק� בשיתו

  . מטר מהמבנה הראשי של בית החולי��100והוא ממוק� במבנה נפרד כ, "בני ציו�"החולי� 

ראשוני ו מענה מיידיבו נית� לקבל ו ,� עצמובבית החולילפנות למרכז האקוטי רשאיות הנפגעות 

באפשרות� ). וג� מעורבות המשטרה במידת הצור�(סוציאלי וחוקי �פסיכו ,הכולל טיפול רפואי

נית� טיפול לטווח הארו� הכולל התערבות בו ש, תחומי מרכז הרבב התהלי� הטיפולי  את� ילהמש

 עומד הבראשש, ועדת היגוי המרכז הוקמהפיתוח בכדי להמשי� . חברתית וקהילתית�פסיכו, קלינית

 . תוכניתבמייצגי� את כל הגופי� השותפי�  חברי הוועדהו "בני ציו�"ל המרכז הרפואי "מנכ

, חברתי, נפשי, מניעתי, רפואי :תחומי�טיפול רב) 1: ה� תקיפה מינית ותמטרות המרכז לטיפול בנפגע

 משרד על ידיהמוכר , יפול במקו� אחדריכוז הט) 2 . תקיפה מיניתות/משפטי ומשטרתי לנפגעי

ת בי� המערכות /מניעת טלטול הנפגע) 3 .בתחו� זה אנשי צוות מומחי� ומנוהל על ידיהבריאות 

 הראיות יסו� ותיעוד א)5 .ת/סודיות ועל כבוד הנפגעעל , מירה על פרטיותש) 4 .המטפלות בנושא

מת� ) 7 .בדיקות ומעקב, שי כולל הדרכהיווי ומעקב רפואי ונפל) 6 .הנדרשות לצור� עבודת המשטרה

טיפול  משתקפת גישה המשלבתמ� המטרות לעיל . פי הצור�ל או למשפחה/ת ו/יפול שיקומי לנפגעט

לאפשר לנפגעת לפתח מער� חיי� שאינו מוכתב על ידי  שנועדה, מערכתי ואופרטיבי, קליני

 . הטראומה

 
 בפרס למצוינות מטע� איגוד מנהלי בתי לטיפול בנפגעות תקיפה מינית המרכז  זכה2007בשנת 

בזכות  לו הפרס הוענק. על תרומתו לקהילה )Asian Hospital Management Award(החולי� באסיה 

הקשר בי� שני . תחומי הטיפול והבטחת הרצ� הטיפולי המתקיי� במרכז האקוטי ובמרכז הרב

 .בוגרי� כאחדילדי� ומ, המרכזי� מאפשר טיפול ארו� טווח לנפגעות ולנפגעי�
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 ממצאי
 
 

 תוכניתמהל� ה

 .2007 החלה ביוני תוכנית וקליטת הנשי� ל2007 סבמרנפתחה  "שילוב תעסוקתי" תוכניתה

 מועד התחלת העבודה של צוות (2007 יוני שבי�הממצאי� שיוצגו להל� מתייחסי� לתקופה 

  .לפי סדר שאלות ההערכההממצאי� יוצגו . 2009יולי  לבי�) ההערכה

 

הכנת ,  והגדרת מדדי הצלחהתוכניתוהמטרות של ה הרציונל – )תנאי� מוקדמי� (שלב ההיערכות. א

, ניהולל מוסדות האחראי� הרכבת ,תוכניתגיוס צוות מקצועי והכנתו להפעלת ה, התשתית הפיזית

הנשי� פרופיל  שרטוט כמו כ� .גיוס התקציבו הזמנת צוות הערכה, תוכניתבקרה וליווי ה, הדרכה

מאפייני הפגיעה וסממניה , השכלתיי� ותעסוקתיי�, מאפייני� אישיי� לפי תוכניתמשתתפות בה

 .קיומ� של מערכות תמיכה ואופיי�, טראומטיי��הפוסט

 

שניתנו  שירותי�ותיאור ה, )"אבני הדר�"(ושלביו  ניוכת ,מודל העבודה פיתוח – שלב ההפעלה. ב

 . ודרכי ביצוע�תוכניתפעילי ה תיאור התפקידי� של מכולל, תוכניתמסגרת הב

 

 .תוכניתקידו� מטרות הלתרומת� והתוצרי�  .ג

 

 . ושביעות הרצו� ממנהתוכניתתרומת ההערכה לגבי . ד

 

 .תוכנית קשיי� ודילמות בהפעלת ה.ה

 

 ההיערכותלב ש

 יהומטרות תוכניתהרציונל . 1

לנפגעות  מענה טיפולי ההכרה שאי� די במת�נובעת מ תיתעסוקלשילוב  תוכניתההנחת היסוד של 

. לחיי� נורמטיביי� ולעצמאות אישית וכלכלית כדי להחזיר�לדאוג להשתלבות� בתעסוקה אלא יש 

 חלק ממערכת והיא  התעסוקה משלימה את הטיפול הקליניתוכנית אינטגרטיביתהתפיסה לפי ה

תעסוקתי ה, קליניה בהיבט לנפגעות  ארו� טווח וכוללנימענה המספקת ,מקיפה יותרשירותי� 

מנו� ליצירת חיי� מאושרי� " ,כפי שצוי� במסמכי ההקמה, ותימערכת כזו עשויה לה. חברתיהו

 לא תוכניתה ייזו�עד  ."של האישה לחברה יותר ומספקי� יותר במקביל לתרומה משמעותית יותר

 .  התעסוקה במסגרות טיפוליות אחרותבתחו�עבור נשי� אלה ציבורי ממוסד היה מענה 

 

 וט המטרות האופרטיביותפיר. 2

הדרכה וסיוע תעסוקתי כחלק מתהלי� , ייעו�) 1 : וראיונות ע� מפעילותתוכניתעל פי מסמכי ה

או /שילוב בלימודי�) 2 .השיקו� של הנפגעות וכבסיס לעצמאות כלכלית והשתלבות חברתית

אות� הביא ל, מקו� תחושת חוסר אוני� שה� חשותב" :העצמה) 3 .מקצועית/בהכשרה אקדמית

 ."שיש לה� אפשרות בחירה, לפתח תחושה של כוח
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הגברת הביטחו� ) 2 .קבלת כלי� והכנה להשתלבות מוצלחת בעבודה) 1 :תוכניתעל פי המשתתפות ב

 .עצמיהקבלת תמיכה והעלאת ער� , העצמי

 

. רגשיאישיהמישור המעשי ותעסוקתיה מישורה: שני מישורי�נוגעות ל תוכניתהשל מטרות ה

אי אפשר  .בתעסוקהמתמקדת  תוכניתה  א�ג�ת לשני המישורי� האלה הכרחית ההתייחסו

הפגיעה גרמה לסכמות חשיבה ש מאחר שהנשי� חוולהתייחס לתעסוקה במנותק מהטראומה 

. התעסוקתיהתחו�  לרבות, מעוותות וקטסטרופאליות המשפיעות על כל תחומי החיי� שלה�

השתלבות הנשי� לעבר ולקד� את שיקומי  התעסוקה אמורה להשלי� את התהלי� התוכנית

 לכל המשתתפותהמשותפות מטרות הלצד . חיי� תקיני�ללימודי� וכאמצעי להחזרת� /עבודהב

לצרכי� הייחודיי�  לכל משתתפת בהתא� "תפירת חליפה אישית"את הצור� ב המפעילות הדגישו

 .השל

 

 על ידי כפי שנוסחו תוכניתרות ה הלימה בי� מטקיימת  – �והתייצבותהמטרות  חידוד ,התפתחות. 3

 תוכנית שתי המטרות המרכזיות של ה,ואכ� .המטרות בעיני המשתתפותת סתפילומפעיליה  יוזמיה

 הייתה עמימות תוכניתתחלת ההבאמנ� . לימודי� והעצמה של המשתתפות/שילוב בתעסוקה ה�

 במטרה עיקרית או, לא היה ברור א� מדובר בשתי מטרות מקבילותומסוימת בהגדרת המטרות 

השנה הראשונה להפעלת סיו� לקראת  א�, רצויהותופעה נלווית או במטרה משנית  הומטר

 את התוצר הסופי לא רק הדגישו המפעילות תוכנית התקדמות הע�. התבהרו המטרות תוכניתה

שעוברות המשתתפות  העצמההתהלי� של  חשיבותה אלא ג� את) פי מנהלת המרכזל 'מטרות קצה'(

 . כמטרה מרכזיתו ותפיסתתתוכניב

  

 שיקו� והעצמה באמצעות  ג�אלא  התעסוקה כשלעצמהלא רק  היאתוכניתשמטרת ה מכא�

השתלבות מוצלחת בתעסוקה   וג� כי, התעסוקה בחיי בני אד�ה של מרכזיותזאת בשל. התעסוקה

התעסוקה נתפסת יותר ויותר כחלק . טראומטיי��דורשת התמודדות ע� הסימפטומי� הפוסט

  התעסוקהתוכניתוהמשכו בהפניה ל הפניית האישה למרכזב תחילתושוכהמש� של הרצ� הטיפולי 

יש צור�  :)ולא ליניארי (תהלי� מעגלי במדובר, למעשה . התייצבות במצב הרגשימושגתכאשר 

טראומטיי� וכתוצאה מכ� � להתגבר על הסימפטומי� הפוסטשתוכלבהעצמה של המשתתפת כדי 

החווה , והשתלבות זו מביאה להעצמה של המשתתפת, בלימודי�/סוקהלהשתלב בהצלחה בתע

ולקבל יותר  בסכמות חשיבההנוכחת לדעת שיש בכוחה לעשות זאת ובכ� לערו� שינויי� , הצלחה

היו� אני שמה יותר דגש על תהלי� ההעצמה "מנהלת המרכז ש ציינהבשנה השנייה  .שליטה על חייה

התחדד עוד ו ביותרמשמעותי הוא ממצא זה . "ות בתעסוקהמבלי לזלזל ברכישת הכלי� ובהשתלב

 .תוכניתיותר לקראת סיו� השנה השנייה להפעלת ה

 

 

 



‐ 22 - 

 

 תוכניתמדדי� לבחינת ההצלחה של ה

מפעילות הגדירו  תוכניתבמסמכי ההצעה ל – תוכניתדי הצלחה שהוגדרו לקראת הפעלת הדמ

  :קידו� מטרותיה ותוכניתלבחינת ההצלחה של האת המדדי� הבאי�  תוכניתה

 

 .עבודה  באותו מקו� מהנשי� ייכנסו לשוק העבודה ויצליחו להתמיד 33%: בתחו� התעסוקה

 

 עד יתמידו בה�ו מהנשי� ישתלבו בקורסי� להכשרה מקצועית 50%: בתחו� הכשרה מקצועית

 .לסיו�

 

ות מהנשי� ישתלבו בלימודי� במכללות או באוניברסיטא 50% :מתקדמי�הלימודי� הבתחו� 

 ).רשומותכבר היו  א� (יסיימו את שנת הלימודי� או את התואר ו

 

שיעור הנשי� : די ההצלחה שהוגדרו בשלב ההיערכות התייחסו לתוצר הסופידנית� לראות כי מ

 .בלימודי� ויתמידו בה�/שישתלבו בתעסוקה

 

זרי�  ע� חו בראיונות – תוכניתלת ההפעלה של ההתחלאחר בשנה הראשונה מדדי הצלחה שהוגדרו 

 תקופה ולאחר , )2008 סמר�דצמבר( הראשונה רכזות התעסוקה באמצע השנה  וע�תוכניתמנהלת ה

ולא רק  (בתהלי�התברר שיש צור� להתייחס ג� להתקדמות הנשי� , תוכניתהתנסות בהפעלת השל 

 זו הוספה. נוספי� המפעילות מדדי הצלחה הוגדרו על ידילאחר תחילת ההפעלה כ� ל). לתוצר הסופי

חשיבות של כל הכרה בתו� , בנה שיש להתייחס להצלחה באופ� יחסי לכל משתתפתתוה על מצביעה

 ).לא עובדת/עובדת (מסכמי� מוחלטי�על פי מדדי� רק לא ו בתהלי�התקדמות 

 

בתחו� ההתנהגותי של , תוכניתהוחלט לפתח מדדי� שיתייחסו להתקדמות בתחו� המחויבות ל

בתחו� הויסות הרגשי והחשיבתי ובתחו� התפקוד הפונקציונאלי , יתתוכנ במסגרת היוזמהנקיטת 

 .1:  דרגותחמש סול� ב� לפיההתקדמות של כל משתתפת בכל אחד מהמדדי� הוערכה . בהשמה

כמו כ� הוחלט להערי� את . במידה רבה .5;  במידה בינונית.4;  במידה מועטה.3;  כלל לא.2; נסיגה

 יש . ובסיו� השנה הראשונהתוכניתה בשלב ההצטרפות ל המדדי� האלמ�ההתקדמות בכל אחד 

 המסתמכי� בעיקר על דיווח עצמי של �לציי� שמדובר במדדי� התנהגותיי� וסובייקטיביי

 ,דיווחי� אלה התקבלו משיחות ע� הרכזות. המשתתפת ועל הערכת� של רכזות התעסוקה

 השנייה נעשה שימוש באות� בשנה .תוכניתמהתבוננות בנשי� בסדנה ומהתנהלות הנשי� במהל� ה

שימוש בסול� ב� ו עובדות שאינ�נשי� להמדדי� להערכת התהלי� תו� השוואה בי� נשי� עובדות 

 .שיפור .3; אי� שינוי. 2; נסיגה .1 :  דרגותשלוש

 

 פירוט המדדי�

נוכחות בסדנאות ,  התעסוקהלפגישות האישיות ע� רכזות הגעה – תוכניתמדדי� של מחויבות ל

 .עמידה בלוח זמני�, עמידה במטלות הסדנה, תעסוקההכנה ל
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זמה ועצמאות וי, תוכניתהקשר ע� צוות יצירת בזמה ו י– יוזמהמדדי� התנהגותיי� של נקיטת 

 ).מקומות עבודה, מוסדות(קשר ע� גורמי� חיצוניי� יצירת ב

לת עמידה ויכ, מיקוד שליטה פנימי, בסכמות חשיבה שינויי� – מדדי� של ויסות רגשי וחשיבתי

 . אסרטיביות,טחו� עצמי והערכה עצמיתיב , יכולת שליטה בכעסי�, קונפליקטי�ב

 ע� תקשרליכולת , לימודי�/לריאיו� עבודה התייצבות – מדדי� של תפקוד פונקציונאלי בהשמה

עמידה , לימודי�/ ע� עמיתי� במקו� התעסוקהלתקשריכולת  ,לימודי�/ממוני� במקו� התעסוקה

עמידה במטלות על פי לוח הזמני� , )יציאה, הפסקה, הגעה(לימודי� /קו� התעסוקהבלוח זמני� במ

 .הרשמה ללימודי� באופ� עצמאי/השגת עבודה ,המתוכנ�

 

חשוב  .המשתתפתמתבססי� בחלק� על דיווח סובייקטיבי של ) הראשו�חו� מ(ג� מדדי� אלה 

בה� יש דרישה מפורשת ש קשר ע� המעסיקי� פרט לאות� מקרי� יוצרותהרכזות אינ� ש לציי�

רבה אחריות ושליטה   לעודד את הנשי� לקבלגישה זו נועדה.  המעסיקליידע את המשתתפתמצד 

 .בחייה�יותר 

 

�הרובד המעשי:  בסו� השנה הראשונהמדברי� אלה עולי� שני רבדי� מרכזיי� למדדי ההצלחה

 שמתבטא פנימישיהרובד האי – פעולות שהאישה עושה ולצדוב שמתבטאהתנהגותי חיצוני

 .במוטיבציה ובמחויבות שלה הלכה למעשה, ה העצמית של האישהסשינויי� בתפי שיש בהבהעצמה 

 

 הכנת התשתית הפיזית

, הממוק� לבניי� נפרד "בני ציו�"מתו� בניי� בית החולי�  2004בשנת עבר הותחומי  המרכז הרב

שימש בסיס להתחלת הבנייה של  המבנה הנפרד.  מבית החולי�י� מטר�100במרחק של כ, כאמור

 תחושה כדי ליצורבאבזור המעו� החדש ו  יותר אינטימיבמקו�היה צור� . תוכניתהתשתית הפיזית ל

היו� יש לה� .  קו טלפו� נפרדאלא מחשב ובלב רכזות התעסוקה עבדו תוכניתתחלת ההב. "בית"של 

התעסוקה הביעו שביעות רצו� רכזות  .מחשב  וג� חיבור לאינטרנט, קו טלפו� נפרד, )קט�(חדר 

 .מהציוד

 

 תוכנית והכנתו להפעלת הגיוס צוות מקצועי

בעלות תואר , בהכשרת�שתיה� עובדות סוציאליות ). רכזות תעסוקה(גויסו שתי מפעילות  תוכניתל

 .שני בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת חיפה ובעלות ניסיו� בעבודה ע� אוכלוסיות מצוקה

 

והעבודה השוני� הבחנה בי� התפקידי�  הנקבע בהתחלה – י� וביצוע�באשר להגדרת התפקיד

 רכזת – שנייהוה) כלפי פני�(אחת הייתה אמורה להיות רכזת תעסוקה ה: בי� שתי הרכזות חולקה

לא  שתי הרכזות לעסוק יחד בכל הנושאי� ובפועלהחלו תחילת הדר� בא� כבר ). כלפי חו�(השמה 

. האדמיניסטרטיבי שנעשה על ידי אחת הרכזות בלבד חו� מהתפקיד, נוצרה ביניה� חלוקת תפקידי�

 ובתמיכה הדדית לנוכח מורכבות האוכלוסייה והקשיי� בהיוועצות, הדבר נבע מהצור� בלמידה

, אכ� .מסייעות בטיפול זו לזוועובדות יחד  הרכזותשתי היו� . והתסכולי� הכרוכי� בעבודה עמה

 . טובה ומועילההשותפות ביניה�
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 תוכניתת הצוות להפעלת ההכנ

תחומי ובמוקד  שתי הרכזות במרכז הרב שולבו תוכניתה של החודשי� הראשוני�בשלושת 

צוות . נקבעו דרכי� לשיתו� פעולה בהנחיית הרכזות בתחו� התעסוקהוהתעסוקה העירוני בחיפה 

ת החלו הרכזו. שלו  התפיסות המקצועיות והמערכות הארגוניותהציג לפני הרכזות את המרכזי�

ונערכו ג� פגישות אישיות והדרכות במטרה להכי� אות� , בימי עיו�, להשתת� בישיבות צוות

תחומי   ע� הנשי� הפונות למרכז הרבתוכנית היכרות של מפעילות הכהנערכמו כ�  .לתפקיד

השירותי� הקיימי� ודרישות שוק העבודה , עול� התעסוקה נבח� ,במקביל .ומאפייניה� הייחודיי�

מניעת לוחיפוש אחר נקודות הממשק ומידע החלפת ידע , שיתו� פעולה חיפוש אחר, להבקהי

, מוקד עירוני: כגו�( בחיפה פועלי�היכרות ע� מרכזי התעסוקה ה במסגרת זו נעשתה. כפילויות

 ).סטרייב מרכז, מרכז מהות

 

 תוכניתבקרה וליווי ה ,הדרכה, ניהוללהרכבת המוסדות האחראי� 

 ,  מטפלת ומדריכה בטיפול משפחתי,פסיכולוגית ,תחומי  המרכז הרב מנהלת – תוכניתמנהלת ה

   .תוכניתמונתה מנהלת ה

מנהלת :  הבאי�המשתתפי� את כללההוקמה והיא ארגונית �היגוי בי� ועדת – מעקב/ועדת היגוי

מנהלת השירות לנערות ולצעירות במשרד  סגנית, "בני ציו�"  הסוציאלי בבית החולי�השירות

סגנית  מנהלת , מפקחת על מחוז צפו� בשירות לטיפול בנערות ובצעירות במשרד הרווחה, וחההרו

שתי , תחומי מנהלת המרכז הרב, מנהל מוקד התעסוקה העירוני בחיפה, אג� הרווחה בעיריית חיפה

צוות מחקר והערכה , מרכזת פרויקטי� בקר� למפעלי� מיוחדי� בביטוח הלאומי, רכזות התעסוקה

ישיבות הוחלט שבכל . מהיחידה למחקר והערכה במכללה האקדמית בית ברל) וקרותשלוש ח(

תכנו� המש� את פתרו� הבעיות ו, הדילמות, את נושאי הדיוני� שיסכמו יירשמו פרוטוקולי� העדוהו

 .העבודה

ישיבה  במסגרתהוחלט שמנהלת המרכז תדרי� את רכזות התעסוקה .  נקבעוהדרכה סדרי – הדרכה

הכרת הרקע של המשתתפות וסכמות החשיבה : תכני ההדרכה. שבועל אחתרות של קבועה בתדי

 בניית מסלול וכמו כ�; ת בכלל וכל משתתפת בפרט תקיפה מיניקורבנותוההתנהגויות המאפיינות 

. תוכניתע� הפעלת ה מה�אצל כל אחת אישי לכל משתתפת ודיו� בסוגיות ובקשיי� העולי� 

שבועיי� ממנהל מוקד ל אחתה תקבלנה הדרכה בתדירות של הוחלט שרכזות התעסוק, במקביל

סוגיות בבניית ,  הפ� התעסוקתימגוו� ההיבטי� שלדגש על : תוכ� ההדרכה. התעסוקה העירוני

קשיי� ודילמות בהקשר תעסוקתי שעולי� במהל� , מעסיקי�ע�  התעסוקה ועבודה תוכנית

 . העבודה

 בעל ,עובד סוציאלי ,המוקד מנהל – תוכניתפות בקע מקצועי ושותר: מנהל מוקד תעסוקה עירוני

 שיקו� תוכניתרכז הכשרה וכוח אד� בבעבר שימש . נהל ושיקו�ימ, תואר שני שהתמחה בארגו�

תושבי ( הוק� בחיפה מוקד עירוני לקידו� התעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות 2005במאי . שכונות

צוות המוקד .  והוא מונה מנהל המוקד,)ודאנשי מגזרי� שוני� וע, עולי� חדשי�, שיקו� שכונות

מגזר ל, רכזי� לעולי אתיופיה, רכזת פרויקטי�, רכזי השמה, כולל אנשי שיקו� של לשכת הרווחה

. חלק� עברו הכשרה ומשתלמי� תדיר, חלק� אנשי מקצוע. נפגעות תקיפה מינית ועודל, ערבי

 . תהיה מוטלת עליו סוקהתעבתחו� ההדרכת הרכזות שאחריות ל,  נקבע התעסוקהתוכניתב
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  מאגר של מעסיקי�בנייתבהחלו המפעילות  תוכניתההיערכות ל בשלב – בניית מאגר מעסיקי�

כי  הגיעו המפעילות למסקנהבשנה השנייה . השכלה והכשרה מקצועית, העסקה, ואפשרויות השמה

מקומות  הכנת מאגרמיעיל יותר ומאפייניה  תוהמשתתפרכי ואיתור מקומות עבודה על פי צ

 .תעסוקה

 בית של שלוש חוקרות מהמכללה האקדמית צוות – )על ידי הביטוח הלאומי( הזמנת צוות ההערכה

ר הישיבה לאח, 2007 החל מסו� יוני . בהערכה מעצבת ובמשובתוכניתאת ה להערי� הוזמ� ברל

 ע�, יתתוכנהחלה ההיכרות ע� הואז  תוכניתללוות את ההצוות התחיל  הראשונה של ועדת ההיגוי

ע� הצטרפות צוות ההערכה המלווה נקבעו סדרי עבודה ותקשורת שוטפת . מלוויהע� מפעיליה ו

, הכנה וגיבוש כלי� למעקב ולהערכה מקצועית, מפגשי עבודה, ישיבות צוות(ורציפה בי� הצוותי� 

� ).הפקת לקחי� ועריכת שינויי� בהתא� לצרכי� ועוד, מת� משוב שוט

 

 גיוס תקציב

בקשה לשינוי סדרי עדיפויות בתקציב . מ� הביטוח הלאומיהתקבל ) 88�85% (תוכנית� להמימורוב 

בשלב זה של . 2008מאי � לרכזות התעסוקה הוגשה ואושרה באפרילנוספי� והקצאת משאבי�

. משרה מלאהעבודה בחצי משרה לבעבודה מ :הוגדל הרכזות היק� שעות העבודה של תוכניתה

סדנאות לקראת  הכנת ג� יכלול תפקיד� של הרכזות הוחלט כי תתוכניתחלת ההב לדעהבניגוד 

ממקורות נוספי� למרות שהיו פניות למקורות  מימו� לא התקבל .וסדנת מעקב והנחיית� התעסוקה

 של "העוג�"כי ה� ) ולא למפעילי� מבחו�(עיקר התקציב יועד לרכזות התעסוקה . מימו� שוני�

 .תוכניתה

 

 תוכניתשיווק ופרסו� ה

, לשכות לשירותי� חברתיי�( בקהילה תוכנית והוכנה מצגת ששימשה לשיווק המנשרי�בו עוצ

בה� יש שבמסגרות  תוכנית הוחלט לשווק את ההזמ�ע� ). גורמי� תעסוקתיי�, גורמי� טיפוליי�

 .נעשה שיווק ג� במרכז בקרב צוות המרכז והמתמחי�. טיפול קליני לנפגעות

 

 תוכניתפרופיל הנשי� המשתתפות ב

 במהל� השנתיי� תוכנית הנשי� שהשתתפו ב�71לפיל הנשי� המשורטט להל� מתייחס פרו

מועד סיו� איסו� ב(ובשנה השנייה ,  נשי�49 תוכנית לנכנסובשנה הראשונה : הראשונות להפעלתה

 .  נשי�22הצטרפו ) 2009י להנתוני� בחודש יו

 

  מאפייני רקע

אזור , מידת הדתיות, מגזר, מוצא, גיל(המשתתפות  את נתוני הרקע האישיי� של  כא�תחילה נציג

השכלה על נתוני�  נביא וכמו כ� .)גיל הילדי� וסידור לילדי�, מספר ילדי�, מצב משפחתי, מגורי�

בעקבות בהמש� נתאר את מאפייני הפגיעה . רקע תעסוקתי קוד� ומקורות הכנסה, והכשרה קודמת

 את מערכות התמיכה של המשתתפות ואופיי� טראומטיי� וכ��וסממניה הפוסטהתקיפה המינית 

 לאחר תוכניתהאת מפעילות ה רכזות התעסוקהמכל הנתוני� נאספו . תוכניתבעת ההצטרפות ל
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 .מידע הממוחשב שהוכ� למטרה זוהבמאגר  ותועדו )אינטייק (תוכנית לריאיו� הקבלה של כל אישה

 . מציג מאפייני רקע אישיי� של המשתתפות2לוח 

 

 )N=71 (תוכניתייני רקע אישיי� של המשתתפות בעת ההצטרפות למאפ: 2לוח 

 
 שכיחות

 במספרי�

שכיחות 
 באחוזי�

 
 שכיחות

במספרי�
שכיחות 
 באחוזי�

   אזור מגורי�   קבוצת גיל

 73.2 52 חיפה  16.9 12 21-17

 5.6 4 קריות 32.4 23 30-22 

 40-31 25 35.2 
 פריפריה

 צפונית
14 19.7 

 1.4 1 אחר 15.5 11 50-41 

  �  מצב משפחתי   מוצאאר

� 50.7 36 רווקה 83.1 59 ילידות האר

 16.9 12 נשואה 16.9 12 עולות חדשות

 26.8 19 גרושה   מגזר 

 2.8 2 פרודה 81.7 58 יהייהוד

 2.8 2 חיה ע� ב� זוג 9.9 7 נוצרייה

   מספר ילדי� 7.0 5 מוסלמית

 15.4 11 1 1.4 1 דרוזית

 23.9 17 2  תמידת הדתיו

 8.4 6 3 9.9 7 דתית

 2.8 2 +4 90.1 64 חילונית

 49.2 35 ללא ילדי�   

 

, 30�22  בנות32.4% � ו40�31 בנות 35.2%  :40�22ה� בנות  המשתתפותרוב  כי י�מרא 2לוח נתוני 

�רוב� מתגוררות באזור חיפה והקריות וכרבע מה� מתגוררות  וחילוניות ,יהודיות ,ילידות האר

 רק  .)26.8% (מה� גרושותיחסית גבוה רווקות ושיעור  �כמחצית,  המשפחתי�באשר למצב. פריפריהב

וכפי שנראה בהמש� לא )  ע� ב� זוגמתגוררותנשואות או ( מהנשי� נמצאות במערכת זוגית �20%כ

 .בהכרח מערכת זוגית תומכת

 
 יש ילדי�)  מכלל הנשי�53.6% (מהותיה� אש  המשתתפותמרביתל  – גיל הילדי� וסידור לילדי�

 12.7%, סידור לילדי�באשר ל. ומעלה 18 ני יש ילדי� באמהות מה15.5% �ל. 18מתחת לגיל 

 דיווחו 11.3%.  חלקי בלבד מדווחות על סידור8.5%,  לילדי� מדווחות כי יש לה� סידוראמהותמה

 . כי אי� לה� סידור עבור הילדי�

 

 תויו� תעסוקתי קוד� של המשתתפהכשרה מקצועית וניס, נתוני� על השכלה

 השכלה והכשרה קודמת

בעת  שברשותה פי סוג התעודהל משתתפתכל השכלה קודמת של  על  מוצגי� הנתוני�3בלוח 

 .תוכניתההצטרפות ל
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 )N=71 (תוכנית המשתתפת בעת ההצטרפות לברשות שהגבוהה ביותרסוג התעודה : 3לוח 

 סוג התעודה
 שכיחות

במספרי�
שכיחות 

 י�באחוז

 34.3 24 אי� תעודה

 28.6 20 יסודי�של בית ספר עלתעודת גמר 

 21.4 15 תעודת בגרות

 4.2 3 י�תיכוני� עללימודי�תעודת סיו� 

 11.3 8 ראשו�אקדמי תואר 

 1.4 1 תואר אקדמי שני

 

יש תעודת ) 28.6%(שליש מלפחות ,  מהמשתתפות אי� תעודה כלשהי�34.3% ל נית� ללמוד כי3מלוח 

מוסד משיעור בעלות תעודת סיו� . יש תעודת בגרות ) 21.4% ( מה�ר של כיתה יב ולפחות מרבעגמ

הכשרה מקצועית של בבחינת ה, נוס� על כ�. )17% (נמו�הוא תיכוני או תואר אקדמי �על

לא  )77.5% (תוכניתבמרבית המשתתפות תברר כי ה )N=71( תוכניתהמשתתפות בעת ההצטרפות ל

 .  תעודה מקצועיתולא הייתה ברשות�ית מקצוע הכשרה עברו

 

 בשלב ההצטרפות  והתמדה במקו� העבודהשילוב בשוק העבודה, כשרההנתוני� על עיסוק בתחו� ה

 )N=71( תוכניתל

אכ� עסקו ,  א� המשתתפות שהוכשרו למקצוע כלשהושאלנוההכשרה המקצועית  לעניי�בהמש� 

 הזמ� מה היה מש�, ולבות בשוק העבודהמש היו תוכניתבשלב ההצטרפות לא� , באותו מקצוע

  . שעבדומי בקרב  תקופת העבודה הממוצעתומה הייתה, בו המשתתפת לא עבדהשהממוצע 

 

התשובה ) בשלב כלשהו בחייה� (לה הוכשרושעיסוק בעבודה לכל הנוגע הממצאי� מראי� כי ב

 כי דיווחו 21.1% ; היא עיסוק בעבודות מזדמנותתוכניתבשל המשתתפות ) 43.7%(השכיחה ביותר 

ואילו שאר המשתתפות  ,)מקצוע שנרכש בהכשרה אקדמית או הכשרה מקצועית (במקצוע�עבדו 

סטאטוס בנתו� , בנוס�). 18.3% (כלללא עבדו או , )16.9%(קצוע� לא עבדו בממעול� דיווחו ש

� שאילרוב כזו (במשרה מלאה עבדו המשתתפות מ 7.0%רק  תוכניתתעסוקתי בשלב ההצטרפות ל

שאינה (משתתפת אחת סטודנטית , במשרה חלקיתעבדו  29.6%, )אינה מתאימה לה�שאו  בה סיפוק

 ). 62.0%(   אינה עובדת–  הייתהוהתשובה השכיחה ביותר, )עובדת

 

 ,תוכנית ל עד ההצטרפותמש� הזמ� שהמשתתפת לא עבדההתפלגות המשתתפות לפי באשר ל

 לא עבדו מהמשתתפות 14.1% , חודשי�6ל עד לא עבדו תקופה ש) 39.4%(המשתתפות מרבית 

 כאשר .שנתיי�יותר מעבדו   לא 25.4% � ושנהיותר מלא עבדו  21.1%,   חודשי� לשנה7תקופה שבי� 

מבי� בלבד  23.9%חודשי� עולה כי בלפי תקופה ממוצעת  התמדה במקו� העבודההנבחנה סוגיית 

הצליחו ) 22.5%(וקצת פחות מרבע , בודהשנה ויותר באותו מקו� עבעבר הצליחו להתמיד הנשי� 

 6 � ל19.7% –בי� חודש (תקופות קצרות יותר רק השאר התמידו בעבודה .  חודשי�10�6להתמיד בי� 

 ). 23.9% –חודשי� 
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 הכנסה של הנשי�הקורות מ

מאחר , תוכניתבשלב ההצטרפות ל מקורות ההכנסה של הנשי�  היו מההיאשאלה חשובה נוספת 

 מציג את התפלגות 4לוח . בשוק העבודה חלקיתרק משולבות היו משולבות או לא היו רוב� ש

 . מקורות ההכנסה של המשתתפות

 

 )N=71( תוכניתמקורות הכנסה בעת ההצטרפות ל: 4לוח 

שכיחות באחוזי� שכיחות מקור הכנסה

 35.2 25 תעסוקה

 21.1 15 בטחת הכנסהה

 11.3 8 ביטוח נכותקצבת 

 9.9 7 אחר

 22.5 16 נסהאי� הכ

 

היה שלה� המרכזי כי מקור ההכנסה דיווחו  עולה כי פחות ממחצית מהמשתתפות 4 לוחנתוני מ

 או במשרה חלקיתבחלק� הגדול עבדו , מועסקותשהיו חשוב לציי� שג� המשתתפות . מתעסוקה

ת עבודובש ונראההכנסה יציבה לא הייתה לפיכ� ההכנסה . עבודה בתדירות גבוהה יחסיתשהחליפו 

 כי אי� לה�דיווחו המשתתפות הנשי� מ 22.5%. גבוההלא הייתה  ההכנסה – היקפ�בו  בה�עסקוש

מבחינה ות יעצמאלהגדיר�  אי אפשרברור שלק� נתמכות על ידי בני זוג א� חאפשר ש (הכנסה

בטחת ה" , קצבאות ביטוח לאומישתתפות דיווחו כי מקור הכנסת� הואהמ מ32.4% �כ). כלכלית

  ."ביטוח נכותקצבת " או "הכנסה

 

 טראומטיי� �מאפייני הפגיעה המינית וסממניה הפוסט

 .אופי הפגיעה וגיל הפגיעה, סוג הפגיעה:  מתוארי� מאפייני הפגיעה של המשתתפות5בלוח 

 )N=71( מאפייני הפגיעה :5לוח 

 שכיחות באחוזי� שכיחות סוג הפגיעה

 42.2 30 *גילוי עריות

 38.0 27 אונס וניסיו� לאונס

 19.7 14 ניצול והטרדה מינית

   הפגיעהמש� 

 18.3 13 פעמי�חד

 81.7 58 מתמש�

   גיל הפגיעה

5�0 1 1.4 

10�6 25 35.2 

15�11 27 38.0 

20�16 16 22.5 

20+ 2 2.8 

 .גילוי עריות ואונס, גילוי עריות*      
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 גילוי עריות י�בקטגוריה זו נכלל(ת הוא גילוי עריו) 42% ( ביותרהמדווח סוג הפגיעה מראה כי 5לוח 

 דיווחו על  �19.7% ו,מהמשתתפות דיווחו על אונס וניסיו� לאונס 38.0% ,) גילוי עריות ואונסאו/ו

על דיווחו מרבית המשתתפות  . נפגעו מאונס ומגילוי עריות80.2%כלומר . ניצול והטרדה מינית

נפגעו עוד ) 74.6%(רוב הנשי� ). 18.3%(פעמית �ומיעוט� על פגיעה חד) 81.7% (פגיעה מתמשכת

 המשתתפותשליש מיותר מ.  מהמשתתפות36.6%נפגעו שני�  10גיל עד .  שני�16בטר� מלאו לה� 

 בגילמה�  22.5%( מהמשתתפות 25.3%נפגעו  ומעלה 16מגיל  .15�11 בגילאי כי נפגעודיווחו  )38.0%(

20�16 (.  

 

על כ�  העזו לדבר ו החלו בטיפול מסודר,עו בגיל צעירמרבית הנשי� שנפג שחשוב לציי� בהקשר זה

 נטו יותר תוכניתהצעירות שהצטרפו להנשי�  עוד נציי� שדווקא .בהיות� נשי� בוגרותרק לראשונה 

נשי� אחד ההסברי� האפשריי� לכ� נעו� בקושי של , לפי דיווחי רכזות התעסוקה. לפרוש ממנה

 בשל ההצפה הרגשית הגדולה הכרוכה  בה ולטפל�ה את חייהשעיצבבטראומה הקשה   לגעתצעירות

 .בכ�

 

 טראומטיי��וסימפטומי� פוסטמגבלות פיזיות 

) 21.1%( בעוד השאר ,אינ� סובלות ממגבלות פיזיותה�  כי דיווחו) 78.9% (תוכניתב המשתתפות רוב

תפות המשתדיווחו , לעומת השכיחות הנמוכה יחסית של הפגיעות הפיזיות. סובלות ממגבלות כאלה

,  מוצגי� הסימפטומי� לפי סדר שכיחות�6בלוח . טראומטיי� רבי��פוסטנפשיי� סימפטומי� על 

 .כפי שדווחו על ידי הרכזות במאגר הממוחשב

 

 )N=71( *טראומטיי� שכיחי�סימפטומי� פוסט: 6לוח 

 שכיחות הסימפטו�
 שכיחות באחוזי�

 )הנשי� מתו� ס� כול(

 91.5 65 חרדה

 88.7 63 הימנעות

 84.5 60 דיכאו�

 64.8 46 קשיי שינה

 63.4 45 ניתוקי�

 52.1 37 פלשבקי�

 49.3 35 סיוטי�

 35.2 25 הפרעות אכילה

 33.8 24 אלכוהול/שימוש בסמי�

 25.4 18 מחשבות אובדניות

 7.0 5 אשפוז פסיכיאטרי

 5.6 4 ניסיונות אובדניי�

 לה לציי� יותר מסימפטו� אחדול משתתפת יכהמשתתפות כיוו� שכ מספרהתשובות עולה על  מספר*
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הנשי� מ�  מחציתכ .טראומטיי�� של הסימפטומי� הפוסטגבוהה בולטת שכיחות� ה6לוח בנתוני 

 ה�  בשכיחות הגבוהה ביותרי�� המדווחמיהסימפטו.  הסימפטומי� הראשוני�כל שבעתעל דיווחו 

. ) בהתאמה63.4% �ו, 64.8%, 84.5%, 88.7%, 91.5%(קשיי שינה וניתוקי� , כאו�יד, הימנעות, חרדה

התפלגות המשתתפות לפי  מציג את 7לוח  .סיוטי� והפרעות אכילה, אחריה� דווח על פלשבקי�

 . סובלות� ה� מהמספר הסימפטומי�

 

 )N=71(  סובלות המשתתפות�מהש הסימפטומי� שכיחות: 7וח ל

 הסימפטומי�' מס
 שכיחות

 במספרי�

שכיחות 
 באחוזי�

1 3 4.2 

2 5 7.0 

3 5 7.0 

4 8 11.3 

5 9 12.7 

6 7 9.9 

7 10 14.1 

8 13 18.3 

9 4 5.6 

10 4 5.6 

11 3 4.2 

 
 

 נשי� 3: הרצ� בקצה נשי� 6.  סימפטומי��11 ל1  בי� עלדיווחוכי המשתתפות עולה  7 מלוח

שי� מדווחות  מהנ32.4%.  סימפטומי�11ת על ומדווחה  נשי�3ויש ג� , מדווחות על סימפטו� אחד

 כמו כ� .נוהגות לדווח על הסימפטומי�אינ�  לדברי המפעילות הנשי� . סימפטומי�8�7על 

אישה יכולה לסבול מה� בנקודות . הסימפטומי� אינ� מופיעי� בקביעות אלא לסירוגי� או מדי פע�

 א� , אלהאו שליטה בתסמיני�/לאחר טיפול קליני נית� לראות אצל חלק� ירידה ו, למשל. זמ� שונות

 ושובעלולה להיות נסיגה )  כגו� תעסוקה או מצב חדש אחר,חיובי או שלילי(בעקבות אירוע מזמ� 

 .הדבר נכו� בעיקר כשמדובר בנפגעות תקיפה מינית. מפטומי�יסב החמרה

 
  קליני�טיפול תרופתי

ר בעוד השא תוכניתבעת הצטרפות� ל על קבלת טיפול תרופתי דיווחו 36.6% המשתתפות בי�מ

 ות נמצאתוכניתב המשתתפות מרבית, � זאתע. טיפול תרופתי בשלב זהקבלת  לא דיווחו על) 63.4%(

תפלגות המשתתפות לפי ה את מתאר 8 לוח.  קליניטיפולבאינ� מיעוט� אילו במסגרת טיפולית ו

 . בעת איסו� הנתוני�טוס הטיפול הקליניאסט
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 )N=71(טוס הטיפול הקליני אסט: 8לוח 

 ניטיפול קלי
 שכיחות

במספרי�
שכיחות 
 באחוזי�

 49.3 35 מטופלת במרכז הרב תחומי

 12.7 9 טופלה בעבר במרכז הרב תחומי

 31.0 22 מטופלת במסגרת חיצונית

 1.4 1 ממתינה לטיפול במרכז הרב תחומי

 5.6 4 אינה מטופלת

 

או סיימו תהלי� כזה   בטיפולנמצאו תוכניתב) �90%יותר מ(מרבית המשתתפות , 8כפי שעולה מלוח 

 . "בני ציו�"  במרכז הרב תחומיטופלו מחצית�ויותר מ

 

 מערכות תמיכה

למערכות .  על מנת להתמודד ע� הטראומות שחוותעצומות נפש רבותל דרשותהמשתתפות נ

 מוצגות 9בלוח . בקידו� התהלי� ובהצלחתורבה משתתפות חשיבות המקיפות את ההתמיכה 

 או "פוגעת", "מערערת", "תומכת":  אופיי�לפיהחברתיות והזוגיות , מערכות התמיכה המשפחתיות

 .כפי שה� נתפסות בעיני המשתתפות, "לא קיימת"

 

 )N=71 ( אופיי�לפימערכות תמיכה והתפלגות שכיחות באחוזי� של :  9 לוח

 פוגעתמערערתתומכת מערכת
לא 

 קיימת

 39.4 12.7 22.5 25.4משפחתית

 70.4 2.8 4.2 22.5 חברתית

 62.0 9.9 14.1 14.1 זוגית

רוב  כ� דיווחו. "לא קיימת" שהמערכת המשפחתית תומדווח) 39.4% ( רבותנשי�ש עולה 9מלוח 

 ברורמכא� ). 62.0%(לגבי מערכת התמיכה הזוגית וג� ) 70.4%(גבי המערכת החברתית ג� להנשי� 

אחת המערכות של ל תמיכה  עדיווח �רק מיעוט. וכלכלית הצור� של נשי� אלה בתמיכה רגשית

 . על מערכות מערערות בשלושת התחומי�שדיווחוויש ג� , )חברתית וזוגית, משפחתית(

 
טראומטיי� עולה שרוב הנשי� הפוסט סממניהו מהנתוני� שלעיל על מאפייני הפגיעה, לסיכו�

שות רמהנתוני� על מערכות התמיכה של. נפגעו מאונס וגילוי עריות ושהפגיעה הייתה מתמשכת

ה� לא בהכרח תומכות וא� עלולות , שמערכות תמיכה לא תמיד ממלאות את תפקיד�  עולהותעהנפג

נתוני� אלה ע� משתני הרקע האישיי� והתעסוקתיי� שהובאו בפרק .  או פוגעותלהיות מערערות

נקודת פתיחה מאוד נמוכה על , שעומדי� לרשות הנשי�זה מצביעי� על משאבי� דלי� מאוד 

 של נשי� אלה בתמיכה והכוונה כדי שתוכלנה לחזור דחו� ה�רועל הצועסוקה ובכלל בעול� הת

 . למסלול חיי� נורמטיבי
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 איתור מניעי� וציפיות , תוכניתנשי� לההפניה של ה

 ) N =71 (תוכניתלההפניה 

  הופנו על ידי גורמי�4.2%, על ידי המרכז הטיפולי הרב תחומי תוכניתלופנו ה) 60.6%(רוב הנשי� 

רות יהש, 1.4% � היחידה לטיפול בנפגעות סמי� ואלכוהול, 1.4% � לשכת הרווחה(בעיריית חיפה 

מרכז לנפגעות תקיפה ה, 19.7% � "מבט נשי"( הופנו על ידי עמותות שונות 28.1%, )1.4% � לנערה

 �7.0%ו) 1.4% � "בית מיה", �1.4% ס��אל אגודת, 1.4% � מרכז לנפגעות אלימותה, 4.2% � מינית

 .זמת�ויפנו ב

  

  תוכניתל להצטרפות המניעי�

) 10לוח (תשובותיה�  לפי. תוכניתל להצטרפות� העיקריי� המניעי� �תבקשו לציי� מהההנשי� 

 שדרוג – אחריוו א חיפוש אחר עבודהו התוכנית ללהצטרפות) 78.9%( השכיח ביותר מניעה

 .בתעסוקה ועזרה בשילוב בקורסי� לימודיי�

 

 )N=71*  (תוכניתיעי� להצטרפות להמנ: 01לוח 

 תוכנית ל להצטרפותהמניעי�
 שכיחות

 במספרי�

שכיחות 

 באחוזי�

 78.9 56 חיפוש אחר מקו� עבודה

 4.2 3 עזרה בשילוב בקורסי� מקצועיי�

 15.5 11 עזרה בשילוב בקורסי� לימודיי� 

 8.5 6 מקו� העבודהבתמיכה וליווי בשמירה על יציבות 

 4.2 3 מקו� הלימודי�בשמירה על יציבות תמיכה וליווי ב

 15.5 11 שדרוג בתעסוקה

 לה לציי� יותר מסיבה אחתוהמשתתפות כיוו� שכל משתתפת יכ מספרהתשובות עולה על  מספר*         

 

לראיונות קבלת כלי� בהחל : מגווני� בתחו� התעסוקה שצורכי הנשי�ציינה מנהלת המרכז 

 בתעסוקה והתמודדות ע� מצבי לח� שוני� ידלהתמ בעידודר� דר� הצו, עבודה ומציאת עבודה

הכשרה מקצועית או , מעבר לעבודה אחרת, צור� לשדרוג בעבודהבוכלה ברצו� או , במקו� העבודה

שילוב בתהלי� ה לליווי צמוד ואינטנסיבירוב הנפגעות זקוקות , מעבר לכ�. לימודי� מתקדמי�

 יש .אצל חלק� רגרסיהמעורר ע� עול� התעסוקה מפגש השבכניסה לעבודה היות ו תעסוקתיה

לעזור לה� צרי� . לחזור לנקודת המוצא הטובה יותר שהייתה לה� ולהמשי� להתקד� בתהלי�

הוויסות  תהליכי :נשי� אלה בדר� כלל אימפולסיביותש במקו� העבודה מאחר בעיותלהתמודד ע� 

לפתור בעיות בצורה  מסוגלות נ�איה� אפילו  ולעתי� ועל כ� קשה לה� ,הרגשי שלה� בעייתי

 . שמשרתת את הצרכי� שלה�

 

 יק� המשרה המבוקשתה

 למצוא עבודה ביקשו 49.3% כי התבררהדרישות של המשתתפות בנוגע להיק� העבודה  מבדיקת
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 ציינו כי ה� מבקשות עבודה �19.7% למצוא עבודה במשרה חלקית וביקשו 39.4%, במשרה מלאה

מצב� הרגשי , שבהשגחת�  כגו� ילדי�,ות אלה קשורות לנסיבות חייה�נראה שדריש. בבקרי� בלבד

יש רשתות תמיכה וה� עדיי� מתקשות לעמוד בלח� הכרו�   לא לכל הנשי�,כפי שראינו לעיל. 'וכו

 .בעבודות הדורשות שעות רבות

 

  תוכניתציפיות המשתתפות מה

בראיונות ע� הנשי� , � הקבלה נעזרנו בעיקר בריאיותוכניתד על ציפיות הנשי� מהובמטרה ללמ

מיפוי  תוצאות .תוכניתובשאלו� שהועבר למשתתפות בשלבי� הראשוני� של השתתפות� ב

  :ציפיות כמה סוגימראות  תוכניתציפיותיה� מהבאשר לתשובותיה� 

 

דימוי השיפור  )1  :הבאי�בתחומי�  ה� תסייע לתוכניתשהציפו הנשי�  רגשיבמישור האישי. א

לחוות , אני רוצה לשפר את ההערכה העצמית ולשדר זאת לסביבה: "עצמיתהה הערכהועצמי ה

יכולת לבטא רגשות ה ,אסרטיביותה ,עצמיהביטחו� החיזוק ) 2 ;"התנסות חיובית כחוויה מתקנת

לא , אני רוצה ללמוד לתפקד בסביבת עבודה מול סמכות" אישית במקו� העבודה�בי�התקשורת וה

רוצה ללמוד אי� לענות כשמרגישה .  לתקשורת בונה בעבודהלהרגיש מותקפת ולרכוש כלי�

אני רוצה שיהיה לי "  וסיבה לחיותשייכות, מציאת משמעות) 3 ;"בלי להישבר, מנוצלת, תקפתמו

 ." שלילמצוא את המקו�, בשביל מה לקו� בבוקר ולחוש שייכות

 

 כלכלית  ועצמאותו�טחיב ,שדרוג) 1 : המשתתפות הביעו ציפיות מגוונותבמישור התעסוקתי. ב

רכישת הכוו� תעסוקתי ו) 2 ;" אני רוצה לדאוג לעצמי...אני רוצה לא להיות תלויה, אני רוצה לעבוד"

לגשת ליותר ראיונות ", "אני רוצה קוד� כל להבי� מה אני אוהבת" מיומנויות במציאת עבודה

 לא לעזוב את אני צריכה עזרה אי�" שימור והתמדה בעבודה) 3 ;"עבודה במינימו� חרדות

 . "העבודה

 

שהציפיות של לראות  נית� תוכניתבשלב ההצטרפות לשל המשתתפות מעיו� בציפיות , לסיכו�

לעיתי� אי� ו,  ג� יחדתעסוקתי�יהאינסטרומנטאל חברתי ולממד�הנשי� מתייחסות לממד הרגשי

שעבור�  ,הנפגעותמתפיסת נראה שעמימות וטשטוש גבולות אלה ה� חלק . הבחנה ברורהביניה� 

 .  הרגשית וההוויה התעסוקתית קשורות זו בזוהההווי

 

�על היבט רגשי ולעיתי� על היבט תעסוקתיהוא דגש ה לעיתי� :שוני� היבטי� הנשי� הדגישו

, שעולי� מהפרופיל שלעיל(ג� דמיו� בי� הציפיות של המשתתפות לבי� הצרכי�  יש .מעשי

בוני� את הציפיות ששהצרכי� ה�  אפשר לשער. תוכניתומטרות ה)  ומדברי המפעילותמהמניעי�

ג� . רכיה� ולציפיותיה�ולצ, או כ� ה� מקוות, לתת מענהנועדו והמטרות שציינו  מה�של כל אחת 

 בתעסוקה גרידא רצו�הצרכי� והמטרות אי� קו ברור המבדיל בי�  בתחומיהציפיות כמו בתחו� 

ואות בהתגברות על בעיותיה� הרגשיות יש הר. רגשיי��היבטי� טיפוליי�חתירה לחיזוק לבי� 

אמצעי להשתלבות תעסוקתית מוצלחת ויש הרואות בהשתלבות זו אמצעי להעצמה והתגברות על 

תובנה זו מחדדת את ההכרה שלא נית� לעסוק בנושא התעסוקה בלי להתייחס . הקשיי� הרגשיי�
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של האישה ועל המשפיעה על מבנה האישיות  ,במידה זו או אחרת לנושא הפגיעה המינית

 . תפקודיה

 

 שלב ההפעלה

.  כפי שהתייצב בסו� השנה השנייה)1תרשי�  (תוכניתנציג את מודל העבודה ב להל� – מודל העבודה

אבני בהמש� נתאר את . השנייההמודל מביא המשגה עדכנית של תהלי� העבודה ע� סיו� השנה 

 .   ודרכי ביצוע�תוכניתי האת התפקידי� של מפעילו )מרכיביו של המודל(הדר� של המודל 
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 מינית  לנפגעות תקיפה"שילוב תעסוקתי" תוכניתשגובש בסו� שנה ב במודל העבודה : 1רשי� ת

 חיפהבבמרכז הרב תחומי 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלב חיפוש אחר מקו� 
 לימודי�/עבודה

מעקב אחר הסתגלות ליווי ו
 בשילוב

לימודי�/השמות בעבודה

שלב הכנה לקראת השתלבות 
 לימודי�/במעגל התעסוקה

ת תעסוקההפניה לתוכני

תהלי� התערבות טיפולית

 פגישות פרטניות

השלמת מידע רלוונטי 
 מהגור� המפנה

 ליווי פרטני

 סדנת הכנה לתעסוקה

 אבחו� תעסוקתי

 הפניה לפרויקט קיי� בקהילה

 שלב האינטייק לתוכנית

 )סדנת מעקב(מעקב קבוצתי  מעקב פרטני
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 תהלי� ההתפתחות של מודל העבודה וגיבושו

 

הקשר ע� הנפגעות וע� הגורמי� המעורבי� ו תוכניתית בהפעלת הלאחר ההתנסות הראשונ

 ).ראשונההשנה הערכה של הראה דוח לפירוט  (מודל ההפעלה נדרשה בדיקה מחודשת של ,בתהלי�

 שינויי� לרבות (תוכנית להפעלת ההשנייהמודל העבודה שהתגבש בסו� השנה להל� תיאור 

  :ה�המודל של  אבני הדר�/השלבי� ).והתפתחויות שחלו בו

 

הקריטריוני� הראשוני� להפניה התייחסו   – תוכניתוהקריטריוני� לקבלה להפניה שלב ה) 1

טראומטיי� על פי הערכת �פוסטהסימפטומי� הלאחר ייצוב  50�17 בנות לקבלת נפגעות בגילאי

שמשתתפות שלא היו בטיפול קליני פרטני לא הצליחו  במהל� ההפעלה התברר .הגורמי� המטפלי�

 אפשר שיהיויש ללוות את המשתתפות בטיפול קליני כי  הוחלט כי.  התעסוקהתוכניתהשתלב בל

משתתפת תקבל ליווי טיפולי שכל  הוחלט לכ� .נסיגות והטיפול הקליני המקביל מסייע להצלחה

. תוכניתקבלה למתנאי האחד  ושדרישה זאת תהיה ,תוכניתבמקביל ל) במרכז או בקהילה(קליני 

טוס של אסטב בה וידונו ישיבת צוות תעסוקה ע� הצוות הקליני במרכז תתקיי� לקראת ההפניה

 . התעסוקהתוכניתמועמדות להפניה לובהמטופלות 

 

, היכרותהכוללי� , )4�2 (מפגשי קבלה פרטניי�  – )"איו� התעסוקתייהר"( תוכנית לקבלההשלב ) 2

ניסיונות , קשיי� וחששות, כוחות, מיפוי והערכה של יכולות, איתור צרכי� וציפיות, יצירת קשר

 חוזה אישי המגדיר את הציפיות נער�בשלב זה . תוכנית וההחלטה להמשי� בתעסוקתיי� בעבר

   .תוכניתל של כל משתתפת ה ומחויבותהאחריות נועד להדגיש אתו, של כל צד בתהלי�והמחויבות 

 

 �אלקבוע הקתי כדי איו� התעסוי ועדת החלטה לאחר סיו� הרכנסלהוחלט  תוכניתתחלת ההב

הוחלט הזמ� ע� . הפעולהלהמש� דר� לגבש  התעסוקה וכדי תוכניתלהשתלב בתוכל המועמדת 

בתחילה הוחלט  כמו כ� . ההולמת את צרכיהתוכניתועדה ולגבש ע� המשתתפת את הו הלבטל את

 על ידי מנוהלש(לבי� החלק הקליני ) ההתעסוקרכזות שמנוהל על ידי ( התעסוקתי החלקבי� להפריד 

 התברר למפעילות שאי אפשר לעסוק בתעסוקה תוכניתבמהל� הפעלת ה א�, )המטפלות הקליניות

 והדברי� קשורי� של הנפגעותשהרי הפגיעה היא חלק מהותי של ההוויה , בלי להתייחס לפגיעה

 . כ� כיו� בריאיו� התעסוקתי יש התייחסות ג� לנושא הפגיעהל. זה על זהומשפיעי� 

 

כולל את הסעיפי� החוזה  ).ראשונההשנה ההערכה מ� הראה דוח לפירוט נוס� (  – החוזה האישי

, הלימודי� /במקו� העבודה יציבות ,קורסי�/לימודי�/בעבודה שילוב: תוכניתהמטרות  )א :הבאי�

, אחריותוקבלת  יוזמהנקיטת , התארגנות טכנית: לעבודהיעדי� )  ב.אחר, שדרוג תעסוקתי

שיווק , יכולת התמדה, דרכי התמודדות ע� תסכול, עמידה על זכויות, י�התמודדות ע� קונפליקט

 .אחר ,יוזמההעידוד , אישית��תקשורת בי, ניהול תקציב, שליטה בכעסי�, עמידה בלוח זמני�, עצמי

י� פרויקטשילוב ב, קבלת מידע בנוגע לזכויות:  הליווי התעסוקתיתוכניתהנושאי� הכלולי� ב) ג

חיבור , סדנת הכנה ליציאה לעבודה, י ותמיכה פרטניי� של רכזות התעסוקהליוו, קיימי� בקהילה

קשר , קבוצת תמיכה לאחר השילוב התעסוקתי, אבחו� מקצועי/לימודי�/והפניה למקומות עבודה
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יידוע הרכזות בשלב חיפוש : תהלי�למחויבות המשתתפת ) ד .התהלי�ע� המטפלת הקלינית לחיזוק 

נוכחות ודייקנות בפגישות , ת עבודה וקבלת תשובות על העסקהאחר מקו� השמה לגבי ראיונו

 .הודעה מראש על היעדרות, הפרטניות והקבוצתיות

 

עבודה  )ב .)בהמש� פירוט אור( סדנת הכנה לתעסוקה  – הכנה קבוצתית) א  – שלב הכנה לשילוב) 3

פנייה לאבחו�  ה, אישיתתוכניתבניית , מיפוי צרכי� ממוקד בבניית אופק תעסוקתי � פרטנית

בתו� סדנת ההכנה לתעסוקה יש דיו� ע� המשתתפת על הדר� ).  הזקוקות לכ�נשי�ל(תעסוקתי 

 . בהתא�תוכניתעברה ובניית ש

 

חיפוש ואיתור מקומות  כוללשלב זה  – לימודי�/אחר מקו� תעסוקהחיפוש שלב ) 4

 .יותפריסת אפשרו, קשר ע� חברות השמה וגורמי� רלוונטיי�, לימודי�/תעסוקה

 

 התברר תוכנית ההפעלת ע� . בעקבות החיפוש בחירה בהשמה�)לימודי�/תעסוקה( השמההשלב  )5

ויש נשי� הזקוקות להשמות   המפעילותמהמקרי� התהלי� ארו� ומורכב יותר משצפושבכמה 

� בסימפטומי� הפוסטנסיגה בשליטההאישה חווה  לעיתי� בעקבות נשירה ממקו� עבודה .חוזרות

 .נדרש ליווי אינטנסיבי יותרטראומטיי� ו

 

 אחר תהלי�  ומעקב ליווילמטרותשבועיי� � דוי�פרטנימפגשי� ) 1  – ותמיכהליווי , מעקבשלב ) 6

 המטופלות ע� וכמו כ� קשר טלפוני רצי� וחיזוקמת� תמיכה  צור�ל וכ� המשתתפתשל הסתגלות ה

נקבע לפי הפרטניות שות מספר הפגי. עבודהע� התייצבות האישה במקו� ההול� ופוחת לרוב ש

, ויות נוספותנפיתוח מיומ, קשיי� בעבודה ( בוהיא מצויהש והשלב המטרות השונות לגבי כל אישה

בי� המחזור הראשו� של קבוצת המעקב התקיי� . עבור נשי� שהשתלבו ליווי/קבוצת מעקב) 2 ).אחר

 ). ראו פירוט בהמש� (29.3.08 �ל 16.11.08

 

התהלי� שעברה כל נבחני� בה� שמפגשי� פרטניי� כמה  שלב זה כולל –  והפרידהשלב הסיו�) 7

להמשי� לפתח וקישור לגורמי� ראוי שהגדרת מוקדי� , הכלי� והכוחות שרכשה, משתתפת

  .רלוונטיי� בקהילה על פי הצור�

 

בניית , תהליכי�, מתמקד בלמידה של מיומנויותו הנשי� לכל אתהמודל כולל לסיו� נציי� כי 

שיחה , ריאיו� עבודה(תרגול של מיומנויות בקבוצה , לימודי�/לתעסוקהשיבה מותאמות סכמות ח

 מהקצב י�נגזרה י�דיפרנציאליי� אישי א� יש ג� היבטי� ).למידה הדדית ועוד, על פתרו� בעיות

 .במעני� ייחודיי� לכל אחת ועל כ� יש צור� הנשי�של האישי השונה 

 

  י�תיאור השירותי� ופעולת צוות המפעיל

במיפוי , היעדי�בגיבוש עסקה בעיקר המרכז כאשר הוק�   – "בני ציו�"תחומי  מנהלת המרכז הרב

מופנות למרכז ובבניית מער� של מעני� /הצרכי� והמאפייני� של נפגעות תקיפה מינית הפונות

  ג�והיא) קליני ותעסוקתי ( במרכזהצוותי�  בראשהיו� היא עומדת. בהתא� לצרכי� שלה�
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בפ� האישי (אמונה על הדרכת שתי רכזות התעסוקה היא  כמו כ�. תוכנית בעל הדרכת�מופקדת 

 .תוכניתועל הקשר ע� גורמי החו� המעורבי� ב) בהקשר של תעסוקה

  
 קבלת המועמדותותפקיד� כולל  תוכנית האתמפעילות ה� התעסוקה הרכזות   – רכזות התעסוקה

,  תעסוקתית אישיתתוכניתבניית אופק תעסוקתי ו, הכנה לתעסוקה, איתור צרכי�, והיכרות אית�

הרכזות . השמה וליווי בקליטה במקו� העבודה, לימודי� בקהילה/סיוע באיתור מקומות עבודה

 ומנחות יחד את תוכניתה� בונות את ה): החל ממחזור ג(סדנת ההכנה לתעסוקה  ג� ליותאאחר

 . והליווי האישיסדנת המעקבכמו כ� ה� אחראיות ל .הסדנה

ת ומטרלקידו� בפעילות רבה ומאומצת מאמצי� השקיעו רכזות התעסוקה  תוכניתהפעלת הבמהל� 

הלי עבודה וארגו� וקביעה של נ,  הכרת תחו� התעסוקה:פעילות� הייתה בתחומי� האלה. תוכניתה

הערכת ולשוטפת העבודה לבניית מנגנו� מעקב , תוכניתההמתאימי� למסגרת הייחודית של 

נשי� בה�  במוסדות שיש תוכניתהשיווק והטמעה של , י ותמיכה של המשתתפותליוו, תוכניתה

תעסוקה בתחו� ה ה� ג� עברו השתלמויות .בקהילהגורמי� ע� עבודה , תוכניתבהעשויות להשתלב 

בתיעוד ג�  הושקעה  עבודה רבה .מנהל מוקד התעסוקה העירונימוקיבלו הדרכה ממנהלת המרכז ו

 .תוכנית האחרעקב הערכה ומלואיסו� נתוני� 

 
 לבנות ולייצב אתבמהל� השנה הראשונה הוזמ� יוע� ארגוני כדי לסייע  – עבודה ע� יוע� ארגוני

הייתה והמפעילות  המתכנני� תמטר. את היעדי� הקרובי� והרחוקי�לקבוע מער� העבודה וכ� 

ברמת , עוברת המשתתפתשבשלבי� , לייש� את הנלמד בעקבות הייעו� הארגוני בדרכי העבודה

 .ניהול התקציב ובהגדרת יעדי� להמש�

 

מכללה היחידה למחקר ולהערכה במחוקרות  צוות – הערכהתקשורת שוטפת ורציפה ע� צוות ה

עיבוד� ,  בהערכה מעצבת תו� איסו� נתוני� ממקורות שוני�תוכניתה את ליווה ברל  ביתהאקדמית

, ישיבות (עילות לבי� צוות החוקרותהתקיימה תקשורת שוטפת ורציפה בי� המפ. והצגת� השיטתית

 .) ועודהכנה וגיבוש כלי� למעקב והערכה, שיחות טלפו�, מפגשי עבודה

 

 סדנאות הכנה לתעסוקה שהתקיימו במרכז

 23.7.07: מחזור ראשו�( של סדנאות הכנה לתעסוקה  מחזורי�חמישהבמהל� השנתיי� התקיימו 

 :מחזור רביעי; 14.4.08 עד 4.2.08:  מחזור שלישי;29.10.08 עד 12.11.07: מחזור שני; 6.9.07עד 

נשי� ל הסדנ 2009בספטמבר  :מחזור שישי .)1.4.09 עד 27.1.09 :מישיחמחזור  ;18.8.09 עד 2.6.08

כל  תהיה חדשה הפתיחת סדנשל תדירות לקראת סו� השנה השנייה הוחלט שה. תוכניתשהצטרפו ל

 . של סדנאות הכנה לתעסוקה בשנה שלושה מחזורי� כלומר, ארבעה חודשי� בממוצע

 

עול� כדי להתמודד ע� מיומנויות וכלי� יישומי� ,  ידעלהקנותהמרכזית של הסדנה הייתה מטרה ה

הכנת קורות חיי� ומיומנויות לעמידה בהצלחה בראיונות , מקורות לחיפוש עבודה, למשל(העבודה 

 רשת חברתית תו� גיבוש הקבוצה  ויצירתעצמיהער� ההעלאת , ביטחו� עצמיהחיזוק וכ� , )עבודה

חמישה מפגשי� היו  הסדנאות הוגדרו כמשימתיות ובשני המחזורי� הראשוני� .כקבוצת תמיכה
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בעלת ניסיו�  חיצוניתאת שתי הסדנאות הראשונות הנחתה מנחה  .כל מפגשבשבועיי� של שעתיי� 

התעסוקה על מנת לשמור בכל מפגש נכחו שתי רכזות . בעבודה התנדבותית ע� נפגעות תקיפה מינית

 .על רציפות הקשר ולסייע במקרה של גילוי קושי רגשי או אחר בקרב המשתתפות

 

 :הבאי�לתחומי� מתחלקות בכל מחזוריה פיות המשתתפות מהסדנה יצ

 מצבי� מגווני�ציפיות לקבלת כלי� למציאת עבודה ולהתמודדות ע� :  התעסוקתיתחו�ב. א

לקבל כלי� שיעזרו למצוא ";  "...� להתכונ� לראיונות עבודהלדעת אי" ,למשל(בסביבת העבודה 

לקבל רעיונות לארגו� וסדר ואי� לעמוד במצבי "; "...לדעת לנהל צוות בלי לפחד"; "עבודה מתאימה

�לשדרג את מקו� העבודה "; "...אי� להתמודד ע� ניצול, חובות, לקבל ידע בנושא של זכויות"; "לח

 .)"למשהו שיהיה לי יותר טוב

 

העצמה , תמיכה, הקבוצה כמקור כוחתפיסת , לקבוצה להשתיי�ציפיות : רגשי האישיתחו�ב. ב

 עצ�וג� , עצמי וקבלה עצמיתהער� ה להעלאת הכאמצעי להתגבר על חולשות וכעזר, והנאה

אני "; "בניית אמו� בעול� התעסוקה" ,למשל.  בעיות דומותשיש לה�השתתפות בקבוצה ע� נשי� ה

מודעות לחיי עבודה "; "זו ביקורתית כלפי עצמיכלקבל את עצמי ולהפסיק להיות רוצה ללמוד 

 ."לא לפחד לעמוד מול אנשי�"; "ללמוד להיות סמכותית"; "ממקו� של קשיי� בחיי

 

 ומספר המשתתפות בכל מפגש נע בי� כמה מה� נעדרו נשי� א� ששלשתי הסדנאות הראשונות הופנו 

כישורי� , כתיבת קורות חיי�(רכישת ידע : פי משוב המנחה על ,הסדנאות האלההישגי . 6�2

א� ). איו� עבודהיל רשסימולציות  כגו�(תרגול מיומנויות שסייעו לנשי� , )יישומיי� לעול� העבודה

 .בשל קוצר הזמ� והיעדרויות של חלק מהמשתתפות מה�בהסתייגותאת ההישגי�  הציגההמנחה כי 

 

 בי� גבולותליצירת   הוקדשזמ� רב מדי  :ה�י� הראשוני� הלקחי� שהופקו בעקבות שני המחזור

 להגדיל את מספר המשתתפות בסדנה כדי רצוי; קבוצה ממוקדת תעסוקה לבי� קבוצה טיפולית

 רצוי;  יש להגדיל את מספר המפגשי� כדי לעסוק בתכני� חשובי� נוספי�; לימוד הדדיאפשרל

 את חזקת המחויבות של המשתתפות להגיע וללהוסי� היבטי� של נושא ההעצמה על מנת להגביר א

 ,הלדוגמ (הבה� משתמשי� בסדנש יש לנהוג בזהירות בבחירת הכלי� ;הקבוצה כקבוצה תומכת

 להטיל על הנשי� ישו, )קלפי� טיפוליי� מסיטה את הדיו� מהחלק התעסוקתי לחלק הרגשיבעבודה 

 . להקהילה כדי ליצור העצמה וסיפוק באמצעות נתינה לקהיבמשימות 

 

 הוגדל מספר המשתתפות :שינויי� החל מהמחזור השלישיבסדנה  בעקבות לקחי� אלה נערכו

אור� הסדנה , )6 נשי� א� כי בפועל השתתפו 9נרשמו (ובמחזור הרביעי , )10(במחזור השלישי 

מקורות ,  חזו� תעסוקתי:נוספו תכני� והסדנה עסקה בנושאי� האלה.  מפגשי��12ל �5מהואר� 

, מיומנויות לעמידה בהצלחה בראיונות עבודה, הכנת קורות חיי�, חיפוש עבודהלודרכי� 

קשרי� רשת , תעסוקההסכמות חשיבה והשפעת� על נושא , ניהול תקציב, תדמיתנות, אסרטיביות

קשיי� במציאת עבודה בזיקה שבי� כמו כ� עסקה הסדנה . איתור כישורי� קיימי�וחברתית 

ולאחר ההסבר  הסדנה בסיו� .והשלכותיההנשי� המינית שחוו פגיעה  בעבודה לבי� הובהתמדה
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היה תרגול של מחשבות חלופיות ושינוי , על סכמות חשיבה מעוותות בעקבות הפגיעה יהתיאורט

 החל מהמחזור השלישי. רגשות בזיקה לאירועי� אמתיי� מעול� התעסוקה שהעלו המשתתפות

 ,מרצי� אורחי� שעסקו בתחומי� ספציפיי�  על ידי שתי רכזות התעסוקה בליוויה הסדנהונחתה

 . וניהול תקציב, איו� עבודהישפת הגו� בר, תדמיתנות ,סכמות חשיבה, כגו� יצירת חזו� תעסוקתי

 

  והצעות לשיפורהתרומת הסדנ

 : של הסדנהמעשיתה תרומהציינו את ההנשי�  בדר� כלל  – ד�של מחזור ג ומשוב מהמשתתפות 

הביטחו�  ביסוס, הפחתת חששות :רגשיתהתרומה ה ;עול� התעסוקהידע וכלי� להתמודדות ע� 

התפלאתי לראות כמה כישורי� יש בי וכמה " –איתור יכולות אישיות , הגברת המוטיבציה, העצמי

התחושה שאני יכולה לחזור " –  ואמונה ביכולותיה��"אני יכולה לנסות ללכת ג� לתחומי� אחרי�

 ההיכרות ע� המשתתפות האחרות והתרומה ההדדית :ברתיתחתרומה  כ�כמו  ו,"למעגל התעסוקה

את הקשיי� היו שציינו  ." נשי� שמרגישות כמוני–אפשר בקבוצה לקבל כוח מחוויות דומות " –

 למרות לה� להתמודד ע� קשיי� אלה הקבוצה סייעהל התמיכה ש א�, והעיסוק בה�בסדנה  שעלו

 שעלוהנושאי� . עמ�ומשיתו� הפעולה  ה הסדנממנחות כל המשתתפות הביעו שביעות רצו� .הקושי

השרו תחושת ביטחו� , נתנו משוב, ות שיקפו מצבי� והתנהגויותחהמנ, היו חשובי� ועוררו עניי�

 .וירה נעימהובנוכחות� והנחיית� ויצרו א

 
 . לשיפורהצעות המשתתפותהעלו  תוכניתמ� ההרבה רצו� ה שביעות הבעת לצד – לשיפורהצעות 

ולעסוק  )"השיהיה עוד שלב לסדנ" (ההסדנמש�  לצור� להארי� את והמלצות התייחסחלק גדול מה

איו� יל רשסימולציות , מיומנויות בנושא חיפוש עבודה, כגו� שינוי סכמות חשיבה ,בנושאי�יותר 

 לקושי שנוצר עקב היעדרויות של  ג�המשתתפות התייחסו.  בעול� התעסוקהמצבי�ל שעבודה ו

יצירת אוירה אינטימית " בסופו של דבר דבר זה אפשרשאחת ציינה תתפת מש א� כי ,משתתפות

 ."יותר

 

 ותכני�  העברת ידע:ה�ה המנחות ההישגי� העיקריי� של הסדנ לדעת  – משוב מהמנחות

היכרות ע� דפוסי ; משתתפות על עול� התעסוקה ומת� כלי� ומיומנויות להשתלב בולמותאמי� 

זיהוי כישורי� אישיי� , חיזוק הביטחו� העצמי, דת ס� החרדהחשיבה והתנהגות מעכבי� תו� הור

משתתפות השינויי� וכ� יצירת גיבוש ותמיכה קבוצתיי� ולמידה הדדית בי�  והתמודדות ע�

בנושאי� הרלוונטיי� ועיסוק רכי הנשי� ולצ התכני� התאמת ה� הגורמי� להישגי הסדנ ה.קבוצהב

שאפשרו לנשי� לתת משוב הקשבה הדדית ודות לכי, וירה טובה בקבוצהויצירת אוכ� , לה�

 על מנת שכל  רב יותר שהיה צרי� להקדיש לה�  זמ�נושאי� יש ,ע� זאת. זו מזומשמעותי וללמוד 

בכל  על עצמהאחת הבעיות שחזרה  .)סימולציות בכל מפגש :הלדוגמ(  משתתפת תוכל להתנסות

 .)שי� במפגש נ3 או 2 (מהמשתתפות היעדרויות של חלק הייתה המחזורי�

 

 הצור� בשליטה טובה נית� למנות אתרי� האחרוני� ו בשני המחזההלקחי� שהופקו מהסדנבי� 

העמקה  (ההצור� בבחינה מתמדת של נושאי הסדנ, הזמ� בכל אחד ממפגשי הסדנהניהול על יותר 

ת ומת� אפשרווהצור� להרבות בסימולציות ) דגש על אחרי�שימת בנושאי� מסוימי� ואולי פחות 
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כל  .ותפקידי� אחרי�,  מנחה,מראיינת, מרואיינת לעבודהלהשתת� במשחק תפקידי� כ משתתפותל

בתפקידי� שוני� זאת במטרה להפחית חרדות ולהגביר את תחושת הכוח והשליטה בעזרת התנסות 

  .זוויות שונותכל מצב מ המאפשרי� בחינה של 

 

הצעות להגברת המוטיבציה  מה כ המנחות העלו– של חלק מהמשתתפות היעדרויותלבאשר 

 העברת מסר חד ,המטפלות הקליניותבאמצעות  או בטלפו�קשר יצירת  כגו�פות בסדנאות להשתת

. הדייקנות והכנת משימות ממפגש למפגשוחובת הנוכחות הגדרת , ההסדנלגבי חשיבות וברור 

 הכנה לתעסוקה  תהיה סדנתהשהסדנ הסדנה וטענו שיש להקפיד על כ�גבולות הדגישו את המנחות 

  אפואחשוב .בטיפול הקליני אמורי� למצוא מענה אלה נושאי� שכ� , קליניי�דיוני�ולא תגלוש ל

 .סוגיות שדורשות מענה בליווי הקליני הפרטניב שרכזות הסדנה יעדכנו את המטפלות הקליניות

 

ימוד  היה בלהסדנה מוקד אמנ� בתחילה. נמצא שהסדנה משמעותית לתהלי� ההעצמה, לסיכו�

חלק מתהלי� ההעצמה שכלל ג� להסדנה  הייתה במהל� השנה הראשונהא�  ,בלבד מיומנויות

 המנחותו של המשתתפות י� המשוב,ואכ�. אישית ושינוי סכמות חשיבה�תקשורת בי�, תמיכה

 נערכו שינויי� השני המחזורי� הראשוני� של הסדנבבעקבות הפקת הלקחי� .  זאתי�ממחיש

את ותכני� נוספו , המספר מפגשי הסדנ ו בסדנהמספר המשתתפותהוגדל  :יעיבמחזור השלישי והרב

�תעסוקתי�ה� במישור הקוגניטיבי ניכרת התרומת הסדנ. שתי רכזות התעסוקה כעתהנחו דנה סה

 רגשי עולי� יחד לעתי��ההיבט התעסוקתי והאישי .ה� במישור הרגשי וה� במישור החברתי, מעשי

התרומה של המנחות .  לאור� כל הפעלתהתוכניתמשתתפות במאפיי� מרכזי של הכקרובות 

וירה נעימה ותמיכה מעשית ויצירת אל בנוגע וה� הכני הסדנו לתבנוגעה� רבה במחזורי� האחרוני� 

 תורמת ,קבוצתיבמישור הוה�  ינבמישור הפרט ה� ,רציפות הקשר בי� המנחות למשתתפות. ורגשית

להכיר היבטי� נוספי� של התעסוקה  לרכזות תאפשר ומתוכניתהולקידו�  תוכניתלמשתתפות ב

 .המשתתפות הבאי� לידי ביטוי במסגרת הקבוצתית

 

הבדלי�  מצביעה על עסוק בתכני�ל� יולהמשת המפגשי� י� אהבקשה של חלק מהמשתתפות להאר

בעיית , ע� זאת. השל הסדנ התרומה � אתתפיסת וג� על ,מה� ובקצב האישי של כל אחת בצרכי�

לא . ההמחזור הראשו� של הסדנהחל משל חלק מהמשתתפות נותרה בעינה מ� המפגשי� ת ההיעדרו

 מכל משתת� במסגרת שנדרשת ,של המשתתפותמספקת מחויבות עדר יהב מקורהברור א� בעיה זו 

, שעות עבודה(או שאולי הדבר נובע מקשיי� אובייקטיביי� שיש לנשי� ; עבודה קבוצתית לסוגיה

יש לתת את הדעת לממצא זה העובר  מכל מקו�). או אחר, ילדי�, חק גיאוגרפימר, עדר זמ� פנוייה

 במידתבי� הנשי� להבדלי�  יש לתת את הדעת ג� .תוכניתתחלת הפעלת הה אזמכחוט השני 

 ).ניסיו� קוד� ועוד, גיל(הבשלות לתעסוקה 

 
  שנה הראשונהב תוכניתמעקב אחר נשי� שסיימו את ה

אחר  שתעקוב הוחלט להקי� סדנת מעקב קבוצתיתעל המעקב הפרטני  נוס�  – סדנת מעקב וליווי

התקיימה הראשונה מעקב הסדנת  . והשתלבו בתעסוקה בשנה הראשונהתוכניתנשי� שסיימו את ה

נשי� נרשמו  9.  מפגשי�10ס� הכול , ל מפגשכבשעתיי� , שבועיי�ב פע�, 29.03.09 עד �16.11.08מ
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 בתהלי� בו נמצאוש המקו� מבחינת לסדנההתאמה � אי בשל� מה� נשרו בשלב מוקד2 אול� הלסדנ

 שהשתתפו בסדנת המעקב מי .על נוכחות פעילה בכל המפגשי�הקפידו  שאר המשתתפות. הטיפולי

 כל המשתתפות סיימו. בשוק בעבודה או במסגרת לימודי� וכבר השתלבו  זמ� רבתוכניתבהשתתפו 

 נראה שה� מסוגלות להתקד� לשלב   רגשית ומבחינה,מלבד משתתפת אחת, את סדנת התעסוקה

 .הבא

 
 מצבי�  תמיכה וליווי קבוצתיי� להתמודדות ע�לתת הייתה ההסדנ  מטרת– ומטרתההסדנה מבנה 

מבחינת מבנה . שימוש בכלי� שקיבלו בסדנת ההכנה לתעסוקההיו� בעבודה תו� תרגול �מחיי היו�

ובנית מסדנת ההכנה לתעסוקה והתנהלה על פחות מהייתה  המעקב והליוויקבוצת , כניהו ותההסדנ

הייתה להתמקד לפחות פע� אחת המטרה . קבוצהב עצמ� המשתתפותשהעלו פי הצרכי� והקשיי� 

שיקו� , שיתו�, לזהות כוחות וקשיי� תו� הזדהות, לנתח את התהלי� שעברה, בכל משתתפת

בי� מה שקורה לי כרגע המעקב יש ניסיו� ליצור נרטיב בסדנת " ,לדברי מנהלת המרכז. וחיזוק

 .כלומר חיבור בי� הקשיי� שעולי� בעבודה לבי� הפגיעה, "המיניתבמישור התעסוקתי לבי� הפגיעה 

רגשיי� החלקי� ללגלוש צור� להקפיד שלא מהנבעו  השעלו במהל� הסדנהקשיי� המרכזיי�  ,ואכ�

 ). "לדעת לשי� את הגבולות ולקשר את האמור לעול� העבודה"(

 
 תמיכה חברתיתקבלת בעיקר היו  הציפיות המשתתפות מהסדנ  –  סדנת המעקבה שלתרומה

 אתהמשתתפות  ציינו  ה לתרומת הסדנבהתייחסות� .התממשונראה שציפיות אלה . ותעסוקתית

 תהדיבור על הכישלונו" (ע� המציאות כוח להתמודדהסדנה מעניקה לה�  :הדברי� האלה

 עצ� זה שיושבות בנות ע� אותו –את לא לבד "(הקבוצה  תמיכה מיש; )"וההצלחות נות� לי כוחות

פחות הסדנה , )"מדברי� על זה ומנסי� לעזור אחת לשנייה ...רבות מתקשות מבחינה נפשית", "רקע

אי� לשמור על עבודה ג� א� זה קשה מבחינה "( ומועלות בה חוויות מעול� העבודה תיתיאורט

היבטי�  וכ� ,)"אציות במקו� העבודה ובכלל בחיי�מקבלת חיזוקי� להתמודדות ע� סיטו", "נפשית

הדברי� המשמעותיי� לדברי המפעילות ). "החלטה להפסיק להיות במקו� קורבניה" ( יותרישיי�א

� הביטחו� תהשותפות ומ, ההתמדה בהשתתפותולמפגשי�  ההגעה ה�ביותר שהתחוללו במפגשי� 

 וקבלת ,תו� רצו� להתמודד ע� המציאותהיכולת להיחש� ולדבר בכנות , תחושת השייכות, בקבוצה

 .תמיכה מהאחרות בקבוצה
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 תוצרי

 
 התעסוקתי סטאטוסתחילה נציג את ה. לאחר שנתיי� להפעלתה תוכניתבפרק זה נציג את תוצרי ה

קשר מעגלי בי� שתי המטרות העיקריות נמצא שמאחר ). 11לוח  (תוכניתשל הנשי� לפני כניסת� ל

נציג , ושתיה� מהוות מטרה ואמצעי כאחד �קה והעצמה של המשתתפת בתעסושילוב  � תוכניתשל ה

לימודי� וכ� לקידו� /תעסוקהב לקידו� המטרות בתחו� ההשמות הנוגעי�תוצרי� בהמש� 

כמו כ� נתייחס . תוכניתהמטרות בזיקה לתהלי� ההעצמה האישית של המשתתפות במסגרת ה

  .תוכניתלתוצרי� נוספי� שעלו בעקבות הפעלת ה

 

 )N=71 (תוכניתתעסוקתי של הנשי� לפני כניסת� לה סטאטוסההתפלגות באחוזי� של : 11ח לו

עבודה במשרה 
 חלקית

עבודה במשרה 
 מלאה

 

ע� 
הכשרה 
מקצועית

ללא 
הכשרה 
מקצועית

ע� 
הכשרה 
מקצועית

ללא 
הכשרה 
מקצועית

ס� הכול 
עובדות

לא 
עובדות

ס� 
 הכול

שנה ראשונה 

)49=N( 
14.28 20.40 2.04 2.04 38.77 61.22 100.0 

כולל (שנה שנייה 
אלו שעברו משנה 

ראשונה לשנה 

 )N=22) (שנייה

4.54 13.63 0 0 18.18 81.81 100.0 

 100.0 67.60 32.39 1.40 1.40 18.3 11.26 ס� הכול

המצב בעת 
הצטרפות 

 לתוכנית

29.6 7.0 36.6 33.4 100.0 

 

רוב� במשרה חלקית וללא ,  מהנשי� עבדו36.6% רק תוכנית שלפני כניסת� ל11נית� לראות בלוח 

 .הכשרה מקצועית בתחו� עבודת�

 

 לימודי� /השמות בתעסוקה

 תוכניתמספר הנשי� העובדות בסו� השנה השנייה להשתלבות ב

, ) בשנה השנייה�22 נשי� בשנה הראשונה ו49( במהל� השנתיי� תוכנית הנשי� שהשתתפו ב71מתו� 

 . ג� לומדותמתוכ�  נשי� �3ו, תוכניתעובדות בעקבות ההשתתפות בהושמו ו) 63%(  נשי�45

 תוכנית בסו� השנה השנייה להפעלת הנפי תעסוקהע

 .12בלוח מוצגת התפלגות הנשי� העובדות על פי ענפי תעסוקה 
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 )N=45( הנשי� העובדות על פי ענפי תעסוקה  :12לוח 

 ענ� תעסוקה
מספר הנשי� שהושמו 

 בענ� זה
 שהושמו נשי�האחוז 

 בענ� זה
 2.2 1 יה מיוחדתיטיפול באוכלוס

 2.2 1 תיירות

 2.2 1 ניהול/ריכוז

 2.2 1 הנהלת חשבונות

 2.2 1 סייעת לרופא שיניי�

 2.2 1 עיצוב גרפי

 2.2 1 כלכלה

 4.4 2 מנותוא

 6.6 3 טיפול בקשישי�/סיעוד

 6.6 3 משק בית

 6.6 3 מלצרות

 8.8 4 טיפול בילדי�

 11.1 5 וראהה/חינו�

 15.5 7 מזכירות

 24.4 11 מכירות

 100 45 ל וס� הכ

 

 "מסורתיי�"במקצועות שירות ובמקצועות השתלבו  עובדותההנשי� שרוב רוב� של עולה  12 מלוח

 . רוב� עובדות במגזר הפרטי. חינו� ומשק בית, טיפול בילדי�,  כגו� מזכירות,של נשי�

 

 לאישהמספר ההשמות 

 13לוח . השמה אחת ולגבי חלק אחר היה צור� ביותר מהשמה אחתדי היה בשי� חלק מהנגבי ל

יש לשי� לב כי יש נשי�  .מציג את מספר ההשמות לכל אישה וכ� את מספר הנשי� שלא הושמו

הנשי� שעובדות בסו� ממספר גדול )  השמות70(שהושמו יותר מפע� אחת ולכ� מספר ההשמות 

 .)ת עובדו71 מתו� 45(השנה השנייה 

 )N=71( תוכנית במהל� השתתפותה במספר השמות בעבודה לאישה לפי תוכניתהנשי� ב: 13לוח 
 

  השמותס� הכול  נשי�'מס  השמות'מס
 29 29 השמה אחת

 22 11 שתי השמות

 9 3 שלוש השמות

 10 2 חמש השמות

   26 אי� השמה*

 70 71 ולהכ� ס

 17פירוט בלוח                         *
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מכא� ).  נשי�5 ( השמות5 או 3יש השמה אחת ולמיעוט� יש ) 29( מראה שלרוב הנשי� 13וח ל

 מוצגת התפלגות 14בלוח  . נשי� ללא השמה26יש ולעומת� . 70שמספר ההשמות שבוצעו הוא 

 .על פי ענפי תעסוקה והכשרה מקצועית) 70(ההשמות 

 

 )70= ספר ההשמות מ(ההשמות על פי ענפי תעסוקה והכשרה מקצועית : 14לוח 

 ענ� תעסוקה
מספר השמות 

 בעלותלנשי� 
הכשרה מקצועית

מספר השמות 
לנשי� ללא 

הכשרה מקצועית

 ס� הכול
� ההשמות בענ

 1  1 הנהלת חשבונות

 1  1 סייעת לרופא שיניי�

 1 1  עבודות סטודנטיאליות

 1 1  ה מיוחדתיטיפול באוכלוסי

 1 1  ניהול/ריכוז

 1 1  שיווק

 2 1 1 ותמנוא

 1 1  פועלת במפעל

 1 1  עיצוב גרפי

 1 1  כלכלה

 2 2  תיירות

 3 3  טיפול בקשישי�/סיעוד

 3 3  מלצרות

 4 4  משק בית

 7 6 1 הוראה/חינו�

 9 9  טיפול בילדי�

 10 10  מזכירות

 21 21  מכירות

 70 66 4 ל וס� הכ

 
 

 בענפי התעסוקה השוני� ללא הכשרה � נעשורוב , השמות בעבודה70 מתו� כי נית� לראות 14לוח ב

. של הנשי�הקודמת הכשרת� המקצועית הותאמו ל)  השמות4(ורק מיעוט� )  השמות64(מקצועית 

 על נתוני� לעיל אור( לא עברו הכשרה כלשהי רוב הנשי�שלפיה� הנתוני� תואמי� את נתוני� אלה 

  ).השכלה והכשרה קודמת

 

 � שנייההשנה המספר הנשי� הלומדות בסו

שלושת� עובדות במקביל ללימודיה� ונכללות .  נשי� נמצאות במסגרת לימודית3בסו� השנה השנייה 

 .מלונאות/ תיירותאחת כלכלה ואחת,  לומדת עיצוב גרפי מה�אחת . הנשי� העובדות45במניי� 
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  בעבודה  ההתמדהמש� זמ�

 .15בלוח וצגת  מהמש� הזמ� בעבודה האחרונה שהושמו בהנשי� לפי התפלגות 

 

 )N=45(מש� זמ� התמדה בעבודה הנוכחית  :15לוח 

אחוז הנשי� בעת ההצטרפות  אחוז הנשי� מספר נשי�מש� הזמ� בחודשי�

)71=N( 
6�1 15 33.3 23.9

12�7 12 26.6 22.5

12+ 18 40.0 23.9

)שאר הנשי� לא עבדו  כלל (88.3 100 45 ס� הכול

 

 12 יש ,שה חודשי�יבי� חודש לשעבדו ) 33.3%( מ� הנשי� העובדות  מראה כי יותר משליש15לוח 

� מיותרעבדו ) 40.0%( חודשי� וקרוב למחצית מ� הנשי� העובדות �12 ל7בי� שעבדו ) 26.6%(נשי� 

 . חודשי�12

 

שנה ה הנשי� העובדות ולומדות בסו� 45של לימודי� ב מפרט את ההשמות בתעסוקה ו16לוח 

הלוח כולל ג� תיאור של חלקיות המשרה , לגבי ההשמות בתעסוקה. יתתוכנשנייה להפעלת הה

שמכיוו� שישנ� מספר , נדגיש שוב.  אליו הוכשרה האישהשוהיק� ההשמה במקצוע ) חלקית/מלאה(

ס� הכול ההשמות החוזרות באות לידי ביטוי בלוח ולכ� , נשי� שהושמו יותר מפע� אחת בעבודה

 3 לכ� נוספות ). נשי�45 ( על מספר הנשי� שעובדות ולומדות והוא עולה70הוא בעבודה ההשמות 

+ על כ� ס� הכול השמות בעבודה . נשי� שבמקביל ללימודיה� ג� עובדותהשמות בלימודי� של 

 .73לימודי� הוא 
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 לימודי� על פי היק� המשרה ועיסוק במקצוע הכשרה/תיאור ההשמות בתעסוקה :16לוח 

 )73:  השמותס� הכול(

 שכיחות  בלימודי�/בתעסוקהשילובי� 
שכיחות 
 באחוזי�

 1.3 1  לוהוכשרהשבמקצוע 
 משרה מלאה

 35.6 26 מקצוע אחר

 36.9 27  לוס� הכ

 5.4 4  לוהוכשרהשבמקצוע 
 משרה חלקית

 53.4 39 מקצוע אחר

 שילוב בעבודה

 58.9 43  לוס� הכ

 95.8 70  ל השמות בעבודהוס� הכ

שילוב  4.1 3 במכללה/ב בלימודי� באוניברסיטהשילו
   )למניעת נשירה(תחזוקה בלימודי�  בלימודי�

    ל השמות בלימודי�וס� הכ

 100 73 לימודי� ובתעסוקהבל השמות וס� הכ

 ישנ� מספר נשי� שהושמו יותר מפע� אחת בעבודה וההשמות החוזרות באות לידי ביטוי בלוח  *
 

 שהאישה אחת מה� במקצוע: משרה מלאהל) 36.98%(שמות  ה27 נית� ללמוד כי בוצעו 16מלוח 

משרה לבוצעו ) 58.90%( השמות 43, לעומת�. במקצוע אחר) 35.61%( השמות �26 ו לוהוכשרה

 ,יוצא אפוא. במקצוע אחר) 53.42% ( השמות�39 ושהוכשרו לובמקצוע ) 5.47% ( השמות4: חלקית

 נשי� 3, כמו כ� ).89.03% ( להכשרהזיקהבוצעו בתעסוקות ללא בעבודה שמרבית ההשמות 

 . לומדות) 4.10%(

 

 השמה�הסיבות לאי

 .תוכנית בנשי� שהשתתפו של עבודהב השמה� מוצגת התפלגות הסיבות לאי17בלוח  

 

 )N=26 (תוכניתבשהשתתפו  של נשי�  בעבודההשמההסיבות לאי: 17לוח 
 

 מספר הנשי� הסיבה
 11 תוכניתפרישה מה

 2 נכות פיזית

 1 ה בריאותיתבעי

 7 בשלב חיפוש עבודה

 1 לא הגיעה לאינטייק

 1 משבר רגשי

 3 בתהלי� אינטייק

 ) משנה ראשונה15, יהי משנה שנ11 (26 הכול ס�

 



‐ 48 - 

 

 לתהלי� של העצמה אישיתתוצרי� בזיקה 

כפי שהוערכו ,  נציג תוצרי� שמתייחסי� לתהלי� של העצמה אישית של כל משתתפת18בלוח 

מדדי� התנהגותיי� של , ויסות רגשי וחשיבתי, של תפקוד פונקציונאלי בהשמהמדדי� בעזרת 

הממצאי� המובאי� בלוח מתייחסי� למדדי . תוכנית ועצמאות ומדדי� של מחויבות ליוזמהנקיטת 

. )20עמוד , ראו לעיל(שהוגדרו על ידי המפעילות כפי לתהלי� ההתקדמות של המשתתפות ההצלחה 

 ומתו� תוכניתתו� השנתיי� הראשונות להפעלת הבווחי רכזות התעסוקה הנתוני� מבוססי� על די

 .תוכניתתו� התייחסות לנשי� שעובדות ולנשי� שלא עובדות בעקבות ה, יה רטרוספקטיביתירא

 2; שיפור =1:  דרגות3ההתקדמות של כל משתתפת בכל אחד מהמדדי� הוערכה על פני סול� ב� 

  .נסיגה =3; ללא שינוי=
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  )N=71 (די ההצלחהדלפי מ בתהלי� ההעצמהשכיחות באחוזי� של התקדמות הנשי� : 18לוח 
 

 נשי� עובדות נשי� לא עובדות

 נסיגה
ללא 
 שינוי

 נסיגה שיפור
ללא 
 שינוי

 שיפור
 דדהמ

 עבודה/איו� לימודי�יהתייצבות לר 53.1 37.5 9.4 25.0 50.0 25.0

 80.0 20.0 9.4 31.3 59.4 

יכולת תקשורת ע� ממוני� במקו� 

 התעסוקה

 80.0 20.0 3.1 56.3 40.6 

יכולת תקשורת ע� עמיתי� במקו� 

 התעסוקה

25.0 50.0 25.0 9.7 51.6 38.7 

עמידה בלוח זמני� במקו� התעסוקה 

 )יציאה, הגעה, הפסקה(

 66.7 33.3 6.3 46.9 46.9 

עמידה במטלות על פי לוח הזמני� 

 המתוכנ�

 השגת עבודה באופ� עצמאי 46.9 46.9 6.3 12.5 87.5 

תפקוד 
פונקציונאלי 

 בהשמה

 שינויי� בסכמות חשיבה 51.5 33.3 15.2 50.0 30.0 20.0

 מיקוד שליטה פנימי 51.5 39.4 9.1 44.4 33.3 22.2

 יכולת עמידה בקונפליקטי� 53.1 34.4 12.5 22.2 66.7 11.1

 ולת שליטה בכעסי�יכ 31.3 59.4 9.4 11.1 77.8 11.1

 טחו� עצמי והערכה עצמיתיב 56.3 4.06 3.1 22.2 66.7 11.1

 אסרטיביות 31.3 62.5 6.3 44.4 55.6 

ויסות רגשי 
 וחשיבתי

 תוכנית בקשר ע� צוות היוזמה 51.5 33.3 15.2 36.4 27.3 36.4

36.4 18.2 45.5 12.1 27.3 60.6 

 ועצמאות בקשר ע� גורמי� יוזמה

 )מקומות עבודה, מוסדות(חיצוניי� 

מדדי� 
 התנהגותיי�

 הגעה לפגישות האישיות ע� הרכזות 26.5 26.5 47.1 41.7 33.3 25.0

 נוכחות בסדנאות הכנה לתעסוקה 12.0 64.0 24.0 25.0 62.5 12.5

 העמידה במטלות הסדנ 13.0 65.2 21.7 75.0 25.0 

 עמידה בלוחות זמני� 34.4 37.5 28.1 22.2 77.8 

מחויבות 
 תוכניתל

 

בתפקוד� של ניכר  שיפור יש "תפקוד פונקציונאלי בהשמה"� של י נית� לראות כי במדד18בלוח 

ב מצבה ו הרי שלר,כי חל שיפורלגביה ג� מי שלא צוי� . עובדותמי שאינ� הנשי� העובדות לעומת 

  עלתוכניתהחיובית של ה נית� לשער שיש כא� ביטוי להשפעה .נסיגהבו  ולא חלה נותר כשהיה

 .הצליחו להשתלב בעבודה ולשפר את התפקוד הפונקציונאלי במסגרתה, תפות שהתכוננוהמשת

 

 ואילוב הפרמטרי� חל שיפור בקרב העובדות ונית� לראות כי בר" ויסות רגשי וחשיבתי"במדד ג� 

בתחו� העלאת הביטחו� העצמי וההערכה בעיקר   הואהשיפור. לא חל שינוילרוב בקרב הלא עובדות 

 ממצאי� מעודדי�אלו בהחלט . לת עמידה בקונפליקטי� ויכולת שליטה בכעסי� יכו,צמיתעה
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של נקיטת במדדי� ההתנהגותיי� ג� .  לנשי� אלה מאודשמסייעתהמצביעי� על העצמה רגשית 

שאינ� עובדות נית� לראות  מי בקרבואילו  , שיפור בקרב הנשי� העובדותנמצא ועצמאות יוזמה

  .נסיגה

  

 ניכר שיפור בקרב הנשי� הלא עובדות ולא חל שינוי או "תוכניתות לבמחויה"במדד לעומת זאת 

 אינ�ממצאי� אלה מצביעי� על כ� שהנשי� העובדות כבר נראה ש. חלה נסיגה בקרב העובדות

הזקוקות ,  עובדותשאינ�בקרב הנשי�  ואילו ,תוכניתלפגישות ע� מפעילות ה כל כ�זקוקות 

 . גדולה יותרתוכנית המחויבות ל,תמיכה והשמה, להדרכה

 

 תוצרי� נוספי�

פיתוח מודעות ויכולת מושכלת : תו בחיי המשתתפלהיבט מרכזי נוגע תוכניתהפעלת התוצר נוס� מ

הדבר חשוב בעיקר לנוכח הקשיי� הכלכליי� שמאפייני� רבות מהמשתתפות . ניהול תקציבליותר 

ג�  זו חשובה תוצאה). נמו�ת אלה משרובלרוב השכר (שעבודת� זמנית או חלקית ומי שאינ� עובדות 

 .העצמית של האישה בחייה ועצמאותהשליטה ה לקידו�בהיותה אמצעי 

 

 העצמידימוי� ו  העצמי לנוכח העובדה שביטחונ�.הופעה חיצוניתבוטיפוח אישי  ב ג�חל שיפור

תי  בשילוב תעסוקהכרה שלהיבט הייצוגי יש חשיבות והשפעהמתו�  ו,נמוכי� הנפגעותוהחברתי של 

בסדנה התייחסות לנושא הנית� לראות בכ� הישג פרי , אישי�ובכלל במישור האישי ובי�

 .התעסוקתית

 

 תרומה ושביעות רצו�

 תרומה לצוות

 שירותי�ה מדגישה את מעטפת תוכניתה.  תהלי� של למידה והתפתחות ג� בצוותקידמה תוכניתה

סל (קהילה ב צעות שירותי� הניתני�באממודעות ליכולת לעזור לנשי� מעלה את ה במרכז והניתני�

 לה� שרכזות ולשיפור העבודה ה� של המנו� הכרה בכלי� אלה משמשת  .)ביטוח לאומי ועוד, שיקו�

 .משתתפותה

 

 תרומה לקהילה

מצא לנכו� ,  ואת תרומתה לנשי�תוכניתאת ה רבה הערכהשמערי� , עירוניהתעסוקה המנהל מוקד 

המוקד  כלומר . אוכלוסיות דומותהמשרתי�חיפה במרכזי� אחרי� ג� ב מודל זה לייש�

 תרומה .תוכניתמהיצאו נשכרי� תחומי וג� מרכזי� אחרי�  הרב המרכז , התעסוקתי העירוני

, כל זה. נוספת לקהילה היא בתמיכה בקידו� הנשי� לקראת עצמאות והורדת נטל פרנסת� מהחברה

 .י� על פי תחו� עיסוקהתרומה האפשרית לחברה של כל אחת מהנשנוס� על ה, כמוב�

 

 תוכניתמה� נתרומה לנשי� ושביעות רצו

 תעסוקתי הכוו�  שקיבלוציינו בי� השארה�  .ה לה�שבעות רצו� מתרומת תוכניתשהשתתפו בנשי� ה

הות את השפעת הטראומה על  הודות ליכולת לז,השארבי� (אופטימיות לגבי העתיד  חשותה� ו
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להאמי� יותר , בעלי סמכות בעבודהבפני לעמוד , איו� עבודהילרלגשת כיצד  למדו כמו כ� ה�) תפקוד�

השפעתה על חייה� וכ� לראות את להערי� את העבודה ו,  יה�ביכולות שלה� ולזהות את מגבלות

יחסי� ע� בעלי סמכות וע� עמיתי� כגו�  (מסגרת העבודההקשיי� העולי� בבאופ� מפוכח יותר את 

 . אישית�ת הבי�שיפור התקשורוחשיבותו של ) לעבודה

 

 .תוכנית  מצביעי� א� ה� על תרומות התוכנית המעורבי� בבעלי תפקידי�

 

על שפמהצוות ,   ומתוצריהתוכנית שביעות רצו� מה באופ� כלליביעהההמנהלת  – מנהלת המרכז

 בביטוח הלאומי וכ� משיתו� הפעולה ע� תוכניתמשיתו� הפעולה ע� רכזת ה, במקצועיות ובמסירות

 שביעות רצו� מכ� שעדיי� לא נמצאה חוסרמנהלת המרכז מדווחת על , ע� זאת .רכהצוות ההע

 בי� הצוות הקליני לבי� הצוות התעסוקתי יעילשיתו� פעולה ליצור  גבולות ושרטט כיצד ל"הנוסחה"

מקרב , הלי� שמסתמ� כחיובי,  הצוותי�של מתבצע הלי� להגדרת דרכי עבודה ועדכו� כיו�. במרכז

 שביעות רצו� בוטאה על ידה ג� מהעובדה שאי� חוסר. פעולה ביניה�בונה שיתו�  ובי� הצוותי�

 לפני  שעשוי להוות מענה הול� לנשי� הנזקקות לשלב ביניי�,עדיי� תהלי� מגשר של תעסוקה מוגנת

על , שביעות רצו� הובעה ג� ממספר� הגבוה של הנשי� בכל מחזור�אי. שישולבו בשוק העבודה עצמו

 ). נשי��60כ: תוכניתהמספר שהוגדר במסמכי ה(הרשמית פי ההגדרה 

 

, תוצריהמ ותוכנית שביעות רצו� מהפעלת ה בדר� כללהביעורכזות התעסוקה  – רכזות התעסוקה

 ספקות הביעה ,שמייצגת עמדה שתובעת יתר בהירות, אחת הרכזות. משיתו� הפעולה ביניה�כ� ו

קל יותר לעבוד במצב של היה כזת השנייה לר. בראשיתהבעיקר ,  השנהבמהל� תוכניתלגבי ה

ההבדלי� , למעשה. תו� כדי הפעלתה  הולכת ומתפתחתתוכניתשה העובדה קיבלה אתעמימות והיא 

 .של הפונות הדילמהבי� שתי הרכזות משקפי� ג� את 

 

הוא ציי� את .  על שביעות רצו� בדר� כללווחימנהל מוקד התעסוקה ד  – מנהל מוקד התעסוקה

 תוכניתה  לתרומתעוד הוא ציי� שבנוס�. תפתחו במהל� ההתנסותהמידה והתובנות שתהלי� הל

במוקד .  נשכרי�ממנה השוני� של מוקד התעסוקה העירוני יצאו הפרויקטי�,  לאנשיההייחודית

,  בתחו� אלא מומחי� בתחו� התעסוקהאנשי אקדמיהאו , אי� עובדות סוציאליות בעלות תואר שני

במוקד ופיתוח התעסוקה שילוב שתי רכזות , במילי� אחרות. יוצאי� נשכרי�ועל כ� שני הצדדי� 

 .  מבחינה מקצועית ג� לצוות המוקד תר�תוכניתהמודל ב

 

 קשיי� ודילמות

הא� ?  לצפותאפשר תוצאות לוילא  –  ולאפשרות לנבא אות�דילמות בנוגע לתוצאות המצופות •

 ומה� הפרמטריי� שיכולי� ל אישהאפשר יהיה לנבא בעתיד מהו המסלול האופטימאלי לכ

 ?לנבא הצלחה או נשירה

קיי� קושי  נשי� לשנה א� 50 �כהמספר הרצוי הוא , פי המפעילות על – תוכניתנשי� בהמספר  •

רוב ו)  נשי� חדשות בשנה�30כ(אטית כיו� הקליטה  :מטופלות למרכזה לקלוט את כל
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 . עצמוהמשתתפות באות מ� המרכז

 תוכנית האישה ב שלשהותה  הא� אפשר לקצוב את זמ� – תוכניתב השתתפות של אישהמש� ה •

במהל� .  אחתשנה תוכניתב בהתחלה הוחלט שכל אישה תשתת� ?)להוציא מקרי� יוצאי דופ�(

שנה פרק זמ� של די בנושא זה מחדש לאור העובדה שלחלק מהמשתתפות נבח� השנה השנייה 

 חודשי�  שלתוכניתלשהות נוספת בהזקוקות נשי�   נ� א� יש)כולל ליווי (תוכנית שנתיי� בעד

מקביל לזה הזמ�  פרק –  שני�שלוש כמעט כלומר שהות של, תוכניתשנה נוספת באפילו לאו 

 . טיפול הקלינילקבלת ה לה� קצובש

 ה התקדמות בנושא זה חל– הצוות הקליני במרכזלבי� חלוקת עבודה בי� הצוות התעסוקתי  •

, במרכז) הצוות התעסוקתי(נוס� מקצועי  צוות ילובשבהתחלה היו קשיי� ב. תמשמעותי

מכיוו�  התחומי�נוצר קושי בהגדרת .  הצוות הקליניבה מטפלשה ישמטפל באותה אוכלוסי

 , תחרות,מתח,  חרדה רגשות כגו�כתוצאה מכ� התעוררו. שחלק מתחומי העבודה חופפי�

 הדרכה ושיח משולש שינערכו מפגע� קושי זה  כדי להתמודד .הצוותי�למתחי� בי� שגרמו 

 ליצור שפה משותפת אפשר כיצד נו נדובה�) הצוות הקליני�הצוות התעסוקתי�מנהלת המרכז(

עובדות , כאמור( רכזות התעסוקה ג�השתתפו  בשנה השנייה .שותפות תחושת קד�ול

תחושה של יצרה ש  פעולה,בהדרכה הקלינית ע� הצוות הקליני )� בהכשרתסוציאליות

ההבנה של המצב א� , בהיבט הטיפולילעסוק אינ� אמורות רכזות התעסוקה � אמנ .שוויוניות

 . התעסוקהתוכנית לעבודה ע� המשתתפת ב רבותהקליני תורמת

יותר  תוכניתלפרוש מה נטו הצעירות  הנשי�  – הקשיי� בעבודה ע� הנפגעות הצעירות •

ה והדחקה מאפשר בשלב של הכחש היות� . מספקתתבשל גיל� הצעיר והעדר בשלומהמבוגרות 

ונראה שהמשימות התעסוקתיות מוקדמות מדי בחייה� לה� להתמודד ע� תהליכי� אחרי� 

עבור� מכיוו� שה� צריכות עוד להתפתח מבחינה רגשית כדי להיות מוכנות להשתלב בתהלי� 

פיסוק השנייה השתלמו המפעילות בגישה טיפולית המיועדת להשיג השנה במהל�  .התעסוקתי

עשויה להיות יעילה בעבודה ע� הנפגעות הצעירות גישה שבעיני המפעילות , מטופלת אצל הרגשי

ע� דגש על אלמנטי� תעסוקתיי� ממקו� של של נשי� קבוצה  הפעילבהמש� למתכננות ה� ו

  .פיסוק רגשי

הא� להשאיר ?  ע� הבוגרות מי אמור ליצור את הקשר – תוכנית ה למעקב אחר בוגרותיוזמהה •

?  או לעקוב אחריה בצורה יזומה,היה לה צור� בכ�יא�  שתפנה ,האישה בידיזאת החלטה 

  .המפעילות נוטות להשאיר את הבחירה בידי הבוגרות

 תוצאה של הנשירה היאהא� ? תוכניתנשירה מ� ה להסיבות מה – נשי� שנושרותהשיעור  •

 אוליאו ?  בטיפול הקלינינסיגותשל , של ההפניהמוטעה של עיתוי , שגויי�תהליכי הפנייה 

 ?  זאת מראשבח�הא� נית� יהיה לא? תוכניתלמצד הנשי�  מחויבות בהיעדרמדובר 

, הכשרה/עדר השכלהיה פונקציה של השתלבות בתעסוקה מסוימת היא הא� – ענפי תעסוקה •

 ?אחר ?מצב השוק, הערכה עצמית נמוכה, נמו�אקונומי �מעמד סוציושל 
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 המלצות
 

שילוב ( לאור שתי מטרותיו המרכזיות תוכניתעשייה בלהמשי� לבחו� את ה יש :מטרות .1

 לעקובוכ� והאיזו� ביניה�  הכלליות תו� מעקב אחר מידת קידו� המטרות) בתעסוקה והעצמה

  . המטרות הדיפרנציאליות שהוצבו עבור כל משתתפתאחר מידת ההשגה של

ה�  תוכניתשל ה את מדדי ההצלחה להמשי� לפתח ישצטבר מלאור הניסיו� ה :מדדי הצלחה .2

 כל משתתפת בתהלי� ה שלמדדי� המתייחסי� להתקדמותלגבי לגבי התוצרי� הסופיי� וה� 

) כולל תפקוד בהשמה והתמדה( התנהגותית, חברתית, רגשית, מבחינה קוגניטיביתההעצמה 

  .ועוד

 להמשי� ללטש את מודל העבודה תו� בחינת התאמתו למאפייני הנשי� יש :מודל העבודה .3

עיתוי הכניסה : כגו� (עדיי� צור� לתת לה� מענהשיש לענייני� תת את הדעת לרכיה� וווצ

 ).עלות גבוהה ועוד, לכל אישההפרטניי� מפגשי� המספר , תוכניתל

 כדי לצמצ� תוכנית לבחו� מחדש את הקריטריוני� לקבלה ליש :תוכניתקריטריוני� לקבלה ל .4

או /ולקבלה החמיר בקריטריוני� ל:  אפשרויות שונותבדיקת תו� את שיעור הנשי� הנושרות

מוכנותה / כדי לשקול שוב את מידת בשלותה)ש� אחרבאולי (להכניס שוב את ועדת ההחלטה 

 .תוכניתשל האישה להשתלבות ב

 וכ� תוכניתכל שנה מהברצוי לעקוב אחר שיעור הנשי� הנושרות  :נשירת משתתפות וסיבותיה .5

וא� ) לעומת המתמידות( את הנושרות  לראות א� אפשר לאפיי�כדיאחר הסיבות לנשירה 

 .המש�ל להסיק מסקנות ישובהתא� לכ� מתגלות מגמות בולטות 

 ישמש תוכניתמומל� שהראיו� התעסוקתי שמתקיי� ע� קבלת האישה ל :איו� התעסוקתייהר .6

רק לאחר הפגישות , קרי. תוכניתג� למטרות אבחוניות לגבי מידת התאמתה של האישה ל

  .תוכנית בהאישה שילוב  להחליט על נית� יהיה הפרטניות הראשונות 

להקפיד על חתימת במטרה להגביר את המחויבות של כל משתתפת רצוי  :"החוזה האישי" .7

לעתי� מזומנות ולדו� בו ע� המשתתפת ) לאחר שיוחלט על כ�( תוכנית להחוזה אישי ע� כניסת

עמידה בהתחייבויות די לבחו� את מידת הכ) חודשי�חודשיי� או שלושה  פע� ב,למשל(

 .ההדדיות

רצוי להגדיל את , חוזרות ונשנותהיעדרויות לאור  :סוקהעמספר משתתפות בסדנת ההכנה לת .8

וכ� להגביר את המחויבות )  לפחות16�15בי� (מספר המשתתפות בסדנת ההכנה לתעסוקה 

 .לקיומו של המפגשלי של משתתפות אמספר מינימלקבוע  ,למשל. ההדדית של המשתתפות

מ� הראוי לשקול את האפשרות .  נשי�עוד תוכניתלמומל� לקבל  :תוכניתספר הנשי� במ .9

 התעסוקה כחלק מחייב תוכניתל) מקרי� חריגי�מלבד (כל המטופלות במרכז  להפנות את

תו� התייחסות למקו� בו נמצאת כל , שיקומי ולמטרות של העצמה ושיקו��מהרצ� הטיפולי

החיי� של על כל תחומי  והשפעתההטראומה ל שב). 'דת וכולומ, ג� א� היא כבר עובדת(אישה 

 . נראה שכל אישה תוכל להפיק תועלת מהשתתפות זו,הנפגעת
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התעסוקה  תוכנית של שוני�רצוי לשת� את הצוות הקליני בהיבטי�  :שיתו� הצוות הקליני .10

 .לטיפול באישה כדי להבטיח רציפות ומענה כוללניהנוגעי� 

מומל�  לכ�, מרבית הנשי� הועסקו במקצועות שלא הוכשרו לה� :השילוב נשי� בענפי תעסוק .11

ענפי ב ג� ,ובמידת האפשרלה� הוכשרו שלבחו� את האפשרות לשלב יותר נשי� במקצועות 

 .ה גבוהיוקרה חברתיתתעסוקה בעלי 

מומל� לבחו� את האפשרות להפנות יותר נשי� לשירותי הכשרה ולימודי�  :הכשרה ולימודי� .12

 .כדי להגביר את סיכוייה� להשתלב בענפי תעסוקה מבוססי� יותרבתו� הקהילה 

מומל� להמשי� לעקוב אחר מידת ההתמדה בהשמה של כל אישה  :מעקב אחר התמדה בהשמה .13

 . והסיבות לכ�החלפת מקו� העבודהאו לחלופי� 

שימוש בכלי� ומוד אחר המשתתפות תו� תיעוד מומל� להמשי� במעקב צ :תיעוד המעקב .14

זאת במטרה לעקוב אחר התפתחויות ותהליכי� . אחרי� שנבנו ועדכונ� המתמידממוחשבי� ו

 .אצל כל משתתפת לאור� זמ�

מומל� לקצוב את זמ� השהייה של כל משתתפת  : והבחנה בי� שלביהתוכניתזמ� השהייה ב .15

הכנה , אינטייק(� לעשות דיפרנציאציה בי� השלב הראשו� כו)  מקרי� חריגי�מלבד (תוכניתב

 מעקב וליווי שיתקיי�  –לבי� השלב השני ,  בשנה הראשונהבאינטנסיביותשיתנהל  )ההשמהו

 . פחות אינטנסיביתב) חצי שנה עד שנה(במהל� השנה השנייה 

סדנת התעסוקה : מומל� לעשות סטנדרטיזציה של השירותי� :סטנדרדיזציה של שירותי� .16

 .סדנת מעקבג� וכ�  קבוע המשתתפות יהיה מספרוקבועי� מראש תיפתח במועדי� 

ח את ההצעה לפיתוח תעסוקה מוגנת כשלב מעבר פתמומל� להמשי� ל :פיתוח תעסוקה מוגנת .17

לרגרסיה או לקשיי לה� קה גור� לעול� התעסו הבלתי אמצעיעבור אות� הנשי� שהמעבר 

מתאימה בעיקר  ייתכ� שתעסוקה מוגנת . ומעברי� תכופי�בעבודה התמדה�אילולכ� הסתגלות 

 .ירותנפגעות הצעל

 מחו� למרכז ולעקוב לאור� זמ� אחר תוכניתמומל� להמשי� לשווק את ה :תוכניתשיווק ה .18

בי� נשי� שהופנו מתו� המרכז לבי� נשי� שהופנו ) תוכניתלגבי השתלבות מוצלחת ב(דלי� בהה

 .על ידי גורמי� חיצוניי�

 

 



‐ 55 - 

 

 

 

 

 

 

 :שער שני

 

  "תעסוקה כשיקו� אישי וחברתי" תוכניתה

 נית בראשו� לציו�לנפגעות תקיפה מי
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 עיקר הממצאי
 בראשו� לציו�: תמצית

 

  עבור נפגעות תקיפה מינית במרכז לנפגעות תקיפה מינית"חברתיותעסוקה כשיקו� אישי " תוכניתה

 ).2009ספטמבר �2007ספטמבר (בראשו� לציו� לוותה בהערכה מחקרית מעצבת במש� שנתיי� 

קה כדר� לשיקו� אישי וחברתי והעצמה של הנשי� היא השתלבות בתעסו תוכנית של העלהמטרת

שיקומי שתחילתו בטיפול � רצ� טיפוליהוא פיתוח תוכניתה רציונל שביסודה. שעברו תקיפה מינית

,  התעסוקהתוכנית והמשכו בשילוב הנפגעת ב,קליני וסיוע בהתמודדות ע� הטראומה ותסמיניה

 . על ידי הטראומה כדי לסייע לה לנהל חיי� תקיני� שאינ� נשלטי� זאת

 

הוגדרו מטרות ויעדי� .  כללה שלב של היערכות ושלב של הפעלה ובוצעה על כל שלביהתוכניתה

ובמהל� השנה הראשונה נוספו , להשמות בעבודהאופרטיביי� וכ� ממדי הצלחה שמתייחסי� 

 תשהוכשר לקרא מקצועי צוותכמו כ� גויס . מדדי� להערכת תהלי� ההעצמה שעוברת כל משתתפת

 גויסו ,נקבעו סדרי הדרכה,  ועדת היגויבה� תוכניתלהמוסדות האחראי� ו הורכב, תוכניתהפעלת ה

 בקרב גורמי� רלוונטיי� תוכניתפרסו� ה למנשרוהוכ�  תוכניתגופי� חיצוניי� לשילוב� בהפעלת ה

 .בקהילה

 

 שעולה פרופילה .לנפגעות תקיפה מינית בראשו� לציו� מתו� המרכז תוכניתרוב המשתתפות הופנו ל

מ�   משלישפחות תוכניתבשלב ההצטרפות ל. אלההנשי� ה של על הצרכי� הרבי� מעיד נתוני�מה

עבדו   הנשי�מ�אמנ� כשני שליש  .הכשרה מקצועית שבסיומה קיבלו תעודההיו בעלות המשתתפות 

 הכשרהוללא קית  הועסקו במשרה חל�מרביתא�  )לרוב מאילוצי פרנסה (תוכניתסת� לבעת כני

  ושימור  או העצמה בתעסוקה לצור� שדרוג תעסוקתיתוכניתרוב הנשי� העובדות פנו ל. מקצועית

 .מקו� העבודה

 

, שני� 16רוב� עוד בטר� מלאו לה� , ריותע נפגעו מאונס ומגילוי �93%כ מאפייני הפגיעהבאשר ל

 11 ת� שלהופע  עלדיווחוהמשתתפות  .פעמית�הפגיעה הייתה מתמשכת ולא חד במרבית המקרי�

 סימפטומי� בשכיחות 7הנשי� סובלות לפחות מרבית , בממוצעטראומטיי� �סימפטומי� פוסט

לגבי מערכות התמיכה ). סיוטי�, פלשבקי�, ניתוקי�, קשיי שינה, דיכאו�, הימנעות, חרדה(גבוהה 

קצת פחות ממחצית� ,  מערערתשהמערכת המשפחתית שלה� דיווחוהמשתתפות מיותר משליש 

המשתתפות  מרבית – ולגבי המערכת הזוגית ,)כשהיא קיימת(על מערכת חברתית תומכת דיווחו 

 .ציינו שה� אינ� בקשר זוגי

 

בתחו� . כל תחומי החיי�על דומיננטיות של הפגיעה והשלכותיה  העל מעידי� הנשי� הקשיי� של

בקשיי� , דהעבוקבלה לאיו� יקושי להציג את עצמ� ולתפקד בהצלחה ברב ביטוייש לכ�  התעסוקה

עיסוק בעבודות ב כ� כמו .להתמיד וקושי להצליח במקו� עבודהבו בתקשורת ע� ממוני� ועמיתי�

 ופחד מצוקה רגשית, חששות, הערכה עצמית נמוכה, הרצונות והחלומות שלה� תואמות את שאינ�

  .קשרי� ע� בני אד�הומיעוט עולי� בכל מצב מחדש ש



‐ 58 - 

 

טראומה והצרכי� בתחו� ה שלההיבט הרגשי כי  נראה כניתתוה� ציפיות הנשי� מ בדיקה שלמתו� 

 החליטו  כבר בשלבי ההפעלה הראשוני�לכ� . יחד ללא אפשרות להפריד ביניה�שלובי�תעסוקה 

 .א� המיקוד הוא בתעסוקהג�  בי� שני התחומי�חייב לשלב משתהלי� העבודה  המפעילות

 

, תוכנית הקבלה לשלב: י� מובחני�שלבובו כמה  מודל עבודה פותח תוכנית ה שלההפעלהבמהל� 

 תעסוקתית תוכניתשל  הבניההשלב , )מפגשי� אישיי� וסדנה תעסוקתית(שלב ההכנה לתעסוקה 

מעקב וליווי אחר , לימודי�/השמות בעבודה, חיפוש אחר מקו� עבודה שלב ,אישית ואופק תעסוקתי

השימוש בלט  תוכנית העלתהפבמהל� . )ומועדו� תעסוקתימפגשי� אישיי� (ההסתגלות בשילוב 

יצירתית חשיבה ו  לרשות המרכזתבמשאבי הקהילה וניצול מעטפת השירותי� הענפה העומד

 .לימודי� והעשרה, בעיקר לצור� הכשרה מקצועית , במגוו� שירותי� המשתתפותשילובל

 

ליווי לסוציאלית האחראית ה� עובדת ההשמה ועובדת  תוכניתשל ההמרכזיות המפעילות שתי 

 עובדת ההשמה מתמקדת ,בהמש�. תוכניתקבלה של כל מועמדת לבעוסקות יחד ושתיה�  ,טניפר

רכי ו השוני� בהתא� לצתוכנית אישית לכל משתתפת ומפנה אותה לשירותי התוכניתבניית ב

 עוסקת בליווי הליוויעובדת . )הפנייה למשאבי הקהילה, אבחו� תעסוקתי,  תעסוקתיתהסדנ(האישה 

 להשתת� במסגרת ות יכול�או שמסיבות אישיות אינקליני   שסיימו טיפולאישי של משתתפות

. תעסוקההמידע מהמטפלות הקליניות ומתאמת בי� הצוותי� במרכז בנושא מקבלת  והיא ג� אחרת

כל צוות המרכז מכא� ש. משתתפותשל כל הבתעסוקה הליווי ריכוז לאחראית  הליוויעובדת  ,למעשה

 ,טיפולהסוגיות עולות בחלק מבעת שמעורה בו  הצוות הקליני :מעורב בליווי של המשתתפות

 תוכניתבעבודת הצוותי� בזיקה לשינוי משמעותי זה . תוכניתבמסגרת ה � והצוות התעסוקתי

לאחר ועדת ההיגוי ווב הפקת הלקחי�בעקבות התרחש בסו� שנת ההפעלה הראשונה התעסוקה 

ידי צוות  בתוכניתיכוז השירותי� המרכזיי� של הרהנוגע לשינוי נוס� . פרסו� דוח ההערכה הראשו�

 ה שג� מנחה את הסדנ, התעסוקתית לעובדת ההשמהההעברת האחריות להנחיית הסדנהוא מרכז ה

שתפקידו לבצע תכני� של המועדו� התעסוקתי ליות א ה� אחר ויחדעובדת הליוויול ,התעסוקתית

 .מעקב

 

 מלבד ( התעסוקהתוכניתתופנה לבראשו� לציו� לנפגעות תקיפה מינית שכל מטופלת במרכז הוחלט 

מאחר  המלאהשיקומית � הטיפוליתתוכנית המ� חלק אינטגראלי  תהיהתוכניתה. )מקרי� חריגי�

נשי� יש  ,מגווני�רכי הנשי� וצ. תוכניתכל אישה יכולה להפיק תועלת על פי צרכיה מהשתתפות בש

כדי להתמיד בתעסוקה ולהדרכה יש נשי� שזקוקות לתמיכה ו, לשילוב תעסוקתישזקוקות 

 .בזיקה לבעיותיה� האישיות וזאת , ע� בעיות שעולות במקו� העבודהולהתמודד 

 

 וה� בתחומי העצמה תעסוקהה תחו�ה� ברכיה� ולצ מענה הול� תוכניתהמשתתפות קיבלו ב

 תה� מקבלובו ש ,אוהדח� וכתובת משמעותית ובית מרכז ה� ראו בורגשית וחברתית , קוגניטיבית

לימודי� וכ� בתהלי� / באי� לידי ביטוי בהשמות בתעסוקהתוכניתתוצרי ה. תמיכה והכוונה, עזרה

במקו� עבודה  הושמו 57,  משתתפות67הממצאי� מראי� שמתו� .  המשתתפותההעצמה שעברו

קרוב חלק ניכר מהנשי� עובדות במקצועות השירות א� . תוכניתועובדות בעקבות ההשתתפות ב



‐ 59 - 

 

 שבוג� עברו הכשרה ושולבו בענ�   וה�,יותר ולבו בענפי� בעלי יוקרה גבוההלרבע מהנשי� ש

 ממצאי� ה.ענפי� מבוססי� יותרלתעסוקתית  הכשרה מאפשרת ניידותה,  במלי� אחרות.הוכשרו

, הרגשי, בתחו� הקוגניטיבישמתייחסי� לתהלי� של העצמה אישית מצביעי� על שיפור ניכר 

קשיי� ה ג� אתה� מראי� ו;  עובדותמי שאינ� העובדות לעומת החברתי וההתנהגותי בקרב הנשי�

מחזקי� את הצור� בעיסוק ו)  ע� מציאות חדשהובמפגשכניסה לעבודה  הבעתלרוב (נסיגות הו

 . בהעצמה בכל התחומי�

 

 חיוביי� ה� מבחינת התרומה לפ� התעסוקתי וה� בנוגע להעצמת� תוכנית על המשובי הנשי�

ממנהלת ,  הקליני והתעסוקתי– במיוחד מצוות המרכז רבהיעות רצו� ה� מביעות שב. האישית

ליווי של  :כמה הצעות לשיפורהעלו  נשי�ה.  התעסוקתיתה ומהסדנ, באופ� כלליתוכניתמה, המרכז

עזרה והרצאות בנושא תעסוקה  ,ה לצור� קבלת תמיכהג� לאחר שלב מציאת עבוד עובדת ההשמה

 . הכשרה/כספית למימו� לימודי�

 

דורשת השקעה ע� נפגעות תקיפה מינית עבודה ה: התעוררו כמה בעיות תוכניתמהל� הפעלת הב

 , של עובדת ההשמה ועובדת הליוויתפקידי�הצור� בהגדרת ה ;אנרגיה ותעצומות נפש, רבה של זמ�

צור� במימו� וה חלוקת עבודה בי� צוות התעסוקה והצוות הקליני,  למפעילותגיוס תקציב הול�

תדירותו , סוגיות הנוגעות לאופי המעקבלא נפתרו עדיי�  כמו כ�. הכשרות מקצועיות נוס� עבור

 . סוגיות אלה כדי לגבשתוכנית ברבה יותר  התנסותה אולי דרוש.וביצועו

 

�  במרכזי� הקליניי� והתעסוקתיי�ג� לעבודת הצוות תוכניתהתרמה , תרומה למשתתפותה  עלנוס

 תוכניתה שלה תתרומ ניכרה כמו כ� . ולמוניטי� שלוהמרכזלמעמדו של , לנפגעות תקיפה מינית

 תוכניתבעקבות ה. התייחסות כוללתמענה לאוכלוסייה שלא קיבלה עד היו� שיצרה בכ� לקהילה 

 . אחרותעבור אוכלוסיות נפגעותג� גברו העניי� והזרמת המשאבי� לנושאי תעסוקה 

 

 עבודת המרכז לחלק אינטגראלי שלה הפיכתהוא התעסוקה  תוכניתאחד ההישגי� המרכזיי� של 

והוא   שפונה למרכז נפגעתכלהכרחי  עבור  תהלי� זה. המלאהשיקומי �הטיפוליושל התהלי� 

עבודה ע� נפגעות תקיפה הלגבי משמעותיי� שינוי והרחבה קונצפטואליי�  זהו.  לצרכיהמותא�

.  לה�י�המעני� הדרושגישה כוללנית המתייחסת לצרכי� של הנפגעות ולמכלול ב מדובר. מינית

ומהווה מקור להגברת המוטיבציה ולתקווה חלק ניכר של הנפגעות חשובה נית� לשק� המסקנה ש

 .עבור מטופלות ומטפלי� כאחד
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 ראשו� לציו�, נהל לשילוב חברתייהמ, המרכז לטיפול בנפגעות תקיפה מינית
 

 באג� תמיכה ושילוב ,� לציו�נהל לשילוב חברתי בראשויבמ המרכז לטיפול בנפגעות תקיפה מינית

השירות לנערות וצעירות בשיתו� ע� , קו�יאג� הת , על ידי משרד העבודה והרווחה�2001בהוק� 

 מעצ� נחשבבראשיתו וכבר ,  מסוגו שנפתח באר�הראשו�זה המרכז הטיפולי . עיריית ראשו� לציו�

 . קיומו לחדשני וייחודי

 

מתו� , נפגעות תקיפה מיניתלארו� טווח וממוקד , רהמרכז הוק� במטרה לתת מענה טיפולי ישי

סייע לנשי� ל לא נית�העבר  באירועי� טראומתיי� מ�גבוהה ברמה טיפול מקצועי  שללאהבנה 

המרכז החדש ש� לו למטרה להעלות את . יו���בעיות תפקודיות שונות בחיי היוהסובלות מ

ת והמוסרית של החברה כלפי נפגעות  ולהדגיש את המחויבות הערכיבציבור הרחבהמודעות לנושא 

על שקהילה לצור� קבלת מעני� בתחומי חיי� נוספי� ה שיתו� פעולה ע�ליצור  בכ�ו, תקיפה מינית

 .  עמ�הנפגעת להתמודד

 

 מרכזי  בעיקרהיותקיפה מינית המסגרות החברתיות שנתנו מענה לנפגעות עד לשני� האחרונות 

 ומרבית העובדות ה�בשעת חירו�   פעלו בעיקר� אלהמרכזי.  תמיכה ראשוניתשהעניקוהסיוע 

.  פניות בשנה�6000 ל5000במרכזי הסיוע בכל האר� מתקבלות בי� . משבר מתנדבות המסייעות בעת

על ידי ה� פנו או הופנו , הנשי� זקוקות לליווי טיפולי מקצועיואי� די בסיוע ראשוני שמאחר , בר�

מה� סובלות שעיות הקשות והסימפטומי� הרבי�  הבבשלא� . לטיפול פרטיהמרכזי� הללו 

מכא� שמרבית� .  לממ� טיפול פרטית�לואי� ביכו קשהמצב כלכלי שרויות ברבות מה� , הנפגעות

 . כדי לתת מענה לנשי� אלההוק� המרכז לטיפול בנפגעות תקיפה מינית . במאבק לבד�המשיכו 

 

: ו מופנות על ידי גורמי� שוני� בקהילהא) פניות עצמיות(בעצמ� הנפגעות פונות לטיפול במרכז 

, תחנות לבריאות המשפחה, בתי חולי�, חולי�הקופות , משטרה, מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית

, רות חברתי בראשו� לציו�ינהל לשיעובדות סוציאליות במ, יחידות הסיוע בבתי משפט, ארגוני נשי�

הנפגעת . סי� ומנהלות שכונתיות"מתנ, )וש ד�בג(עובדות סוציאליות במחלקות לשירותי� חברתיי� 

היא מוזמנת , קשר טלפוני מיידיעמה נוצר לאחר מכ� .  הסכמתהלאחר קבלתמופנית לטיפול במרכז 

. ונער� איתה חוזה טיפולי,  מנהלת המרכזבדר� כלל אצל, )intakeפגישת (לשיחת היכרות וקבלה 

 מעקב תוכניתובניית ) ר המטפלת הקליניתעבו( טיפולית המלווה בהדרכה תוכניתבהמש� נבנית 

 .אחר המטופלת

 

סיוע /התערבות,  של המרכז לטיפול בנפגעות ה� הסכמת הנפגעתהעיקריי� המנחי� העקרונות

, נגישות וזמינות השירות, שמירה על סודיות, התערבות מתוכננת ארוכת טווח, בשעת משבר

,  טיפוליות ייחודיותתוכניותפיתוח , יפוליי�שילוב גישות וכלי� ט, התעדכנות, התמחות, מקצועיות

פיתוח , מעקב, רגישות אישית וחברתית, פיתוח מודעות בקהילה ובציבור,  שיקו�תוכניותפיתוח 

 . שקיפות פנימית וחיצונית, מערכתיי��שיתו� ושותפות בי�, משאבי הקהילה
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 סובלותרכז כל הנשי� לדברי אנשי המ.  נשי� בשנה�90 ל60 מטופלות בו בי�  המרכזפתיחתמאז 

שבסופו רוב הנשי� ,  וכול� עברו תהלי� טיפולי,טראומטיי� בעוצמות שונות�מסימפטומי� פוסט

 .  ובמקרי� מסוימי� א� היעלמות הסימפטומי�,תו� כדי צמצו�, רגיעה חשו

 

 תעסוקה תוכניתאנשי המרכז למסקנה שצרי� לפתח ג� הגיעו , בנפגעותע� צבירת הניסיו� בטיפול 

 כשה� נמצאות בשלבי� המתקדמי� של הטיפול תוכניתולשלב� ב, יחודית לקורבנות תקיפה מיניתי

) מרכזי שיקו�, לשכות תעסוקה(המעני� הקיימי� בקהילה שזאת מאחר . הקליני או ע� סיומו

 תוכנית הכמו כ� הוכרה חשיבותה של .רכיה� הרבי� והייחודיי�ו מענה חלקי בלבד לצמעניקי�

יכולה לגשר על הפער כזאת  תעסוקתית תוכנית .חלק מתהלי� השיקו� של הנפגעתכ התעסוקתית 

 . לבי� ההתמודדות ע� המציאותהנפשישבי� הטיפול האישי 
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 ממצאי

 

 :הממצאי� יוצגו לפי סדר שאלות ההערכה

, הכנת התשתית הפיזית,  והגדרת מדדי הצלחהתוכניתוהמטרות של ה הרציונל – שלב ההיערכות .א

הרשות   ומולהיערכות בתו� המערכת הארגונית , תוכניתצוות מקצועי והכנתו להפעלת הגיוס 

הזמנת , תוכניתוליווי ה, הדרכה, הובלהל המוסדות האחראי� הרכבת, גיוס התקציב, המקומית

הקריטריוני�  נקבעו כמו כ� .הקהילה  ע�ולקשרמועמדות לקבלת  תוכניתה  היערכות,צוות ההערכה

מאפייני , השכלתיי� ותעסוקתיי�,  מאפייני� אישיי� על פיתוכניתהמשתתפות בפרופיל הנשי� ל

 .קיומ� של מערכות תמיכה ואופיי�, טראומטיי��הפגיעה וסממניה הפוסט

תיאור השירותי� שניתנו וכ� ) "אבני הדר�"(ושלביו  כניות, מודל העבודה פיתוח – שלב ההפעלה. ב

 .  ופעולת מפעיליהתוכניתב

 תוכניתרי� וקידו� מטרות השלב התוצ. ג

  ושביעות הרצו� ממנהתוכניתתרומת ה. ד

 תוכניתקשיי� ודילמות בהפעלת ה. ה

 
 שלב ההיערכות

, שיקומי� לפתח רצ� טיפולי ומטרותיה הואתוכניתשביסוד ה הרציונל – יהומטרות תוכניתה רציונל

�הסימפטומי� הפוסטובהתמודדות ע� הטראומה כדי לסייע  ,קליני�שתחילתו בטיפול פסיכולוגי

 טיפול קליני די במת�אי� ש זאת מאחר.  התעסוקהתוכניתבשילוב הנפגעת ב – המשכוו ,טראומטיי�

 .  נשלטי� על ידי הטראומהאינ� את הנשי� לחיי� נורמטיביי� שלהשיביש ו

 
 בתעסוקה כדר� לשיקו� אישי וחברתי והעצמה שילוב היא תוכניתההעל של �מטרת  – על�מטרת

בריאות , שיקו� תעסוקתי כחלק מהעצמה" דברי מנהלת המרכזלו. י� שעברו תקיפה מיניתשל הנש

פיתוח , העצמה אישית, מטרות המשנה שצוינו במסמכי� ה� עצמאות כלכלית ."נפשית ועצמאות

 תוכנית מוצג פירוט המטרות האופרטיביות של ה19 בלוח. תחושת ער� עצמי ושיקו� אישי וחברתי

 . וראיונות ע� המפעילותניתתוכעל פי מסמכי ה
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ראיונות ע� על פי  ,תוכניתעל פי מסמכי ה תוכניתפירוט המטרות האופרטיביות של ה :19לוח 
 תוכנית ועל פי הנשי� המשתתפות במפעילותה

 
 תוכניתעל פי המשתתפות ב על פי מסמכי� וראיונות

מת� הזדמנות להכשרה ) 1

מקצועית ושילוב תעסוקתי 

ות כלכלית הול� כבסיס לעצמא

 .ובסיס להשתלבות חברתית

 : בפני מעסיקי�ת עצמיההצג לסייע בשיבו� בעבודה וב)1

מבחינת אי� להגיע ולעזור לי להסתדר מבחינת עבודה "

להציג את הכישורי�  לדעת"; "אי� לפנות למראיי�ואיו� ילר

  ."שלי בפני מעסיקי�

איתור מקומות עבודה ) 2

ההולמי� את היכולות 

ל כל אחת והרצונות ש

 .מהמשתתפות

 . "לקד� ולשק� את מעמדי בחברה" שיקו� מעמד חברתי) 2

 

העלאת , העצמה, התמדה) 3

הביטחו� , הדימוי העצמי

 והמש� העצמי והער� העצמי

 אישית �התפתחות אישית ובי�

 : עצמאות אישית וכלכלית– ובעקבותיה העצמה אישית) 3

 מינית ולעזור  להעצי� נשי� נפגעות אלימותתוכניתמטרות ה"

לה� להאמי� בעצמ� ועל ידי כ� להפכ� לנשי� חזקות ועצמאיות 

 .  "נפשית וכלכלית

יצירת תשתית בקהילה ) 4

ומסגרת המשכית לטווח 

 הארו�

 )"רצופה להגיע למצב של תעסוקה"(מת� תמיכה בהתמדה  )4

לבנות רשת "( עבודה הבניית קשרי� ושימור� במקו�וב

 ). "תעסוקתית

 

:  מתמקדות בשני מישורי�תוכניתאות שג� בעיני המפעילות וג� בעיני המשתתפות מטרות הנית� לר

 החל מקבלת :מגווני�רכי הנשי� וע� זאת צ. רגשיאישיהמישור המעשי ותעסוקתיהמישור ה

 שתסייע לנשי� תמיכהבדר� הצור� , כלי� לראיונות ולחיפוש עבודהוידע על עול� התעסוקה 

,  וכלה ברצו� או הצור� בשדרוג בעבודה,דדות ע� מצבי לח� שוני� בעבודהעבודה והתמולהתמיד ב

 אישית תוכנית לפתחעל כ� יש . הכשרה מקצועית או לימודי� מתקדמי�,  אחרתלתעסוקהמעבר 

 .יה ולרצונותהלצרכי, יהלכל משתתפת בהתא� ליכולות

 

 חידוד והתייצבות המטרות , התפתחות

 .והעצמה של המשתתפות לימודי�/בתעסוקה  ה� שילובתתוכנישתי המטרות המרכזיות של ה

 ומפעיליה לבי� המטרות בעיני תוכניתההוגי  כפי שנוסחו בידי תוכניתקיימת הלימה בי� מטרות ה

העצמה ג� יחד דר� לשיקו� ובתעסוקה ב המפעילות ראותחילת הדר� בכבר , ואכ�. המשתתפות

 .הנפגעות

 

  א� יותרמוקדו והתייצבוהמטרות וה� תבהרו  הניתתוכלקראת סו� השנה הראשונה להפעלת ה

 גברה המודעות לחשיבות תהלי� העצמה, לצד ההשמות בעבודה ולימודי�. תו� השנה השנייהב

 התפיסה שרואה ג� התחזקה תוכניתלאחר שנתיי� של הפעלת ה. תוכניתשעוברות המשתתפות ב

תעסוקה שילוב האישה ב רק אינה תוכניתמטרתה של ה כלומר. בתהלי� ההעצמה מטרה מרכזית

יש : נית� דגש לקשר המעגלי שבי� תעסוקה והעצמה. שיקו� והעצמה באמצעות התעסוקהג� אלא 
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השתלב לטראומטיי� ו� המשתתפת כדי שתוכל להתגבר על הסימפטומי� הפוסטלהעצי� את

להעלאת הביטחו� ,  להעצמה של המשתתפתתורמתהשתלבות זו . בלימודי�/בהצלחה בתעסוקה

 של המשמעות המרכזיתזאת בשל . צמי ותחושת הער� העצמי ולמודעות לכוחותיה וליכולותיההע

ג� כי השתלבות מוצלחת  נזכיר . ותרומתה לאיכות חייה� ולכבוד מחיית�התעסוקה בחיי בני אד�

  .טראומטיי��בתעסוקה דורשת התמודדות ע� הסימפטומי� הפוסט

 

 תוכניתדדי� לבחינת ההצלחה של המ

  הגדירו מפעילותתוכניתההצעה ל במסמכי – תוכניתצלחה שהוגדרו לקראת הפעלת הדי הדמ

לאור הניסיו� שלנו ":  וקידו� מטרותיהתוכנית לבחינת ההצלחה של ההבאי� את המדדי� תוכניתה

לא תהיה הגזמה לצפות שא� , במחויבות עמוקה לטיפול  שמאופיינת,ע� אוכלוסיה זו] אנשי המרכז[

 שכל הנשי� –הצלחה משמעותה .  בהשמות הצלחה�100% נוכל לצפות ל–ו�  תפעל נכתוכניתה

 ."ימצאו תחו� תעסוקה שמתאי� לה� ויתמידו בו

 

 בראיונות חוזרי� ע� מנהלת  – תוכנית התשנה הראשונה להפעלסיו� המדדי הצלחה שהוגדרו ב

 התברר שיש תוכניתתחלת ההתנסות בהפעלת הה ולאחר )2008 סמר�דצמבר(המרכז ורכזת ההשמה 

תוצר ביחס ל ולא רק תוכנית שהנשי� עוברות בתהלי� ההעצמהל ג� ביחסמדדי הצלחה   אתלהגדיר

עצ� ) 1: בעקבות מסקנה זו הוגדרו מדדי ההצלחה הבאי� המתייחסי� לתהלי�.  בתעסוקההסופי

ידה עמ) 4מוטיבציה לעשייה ) 3 תוכניתפעילויות הב תמדה בהשתתפותה) 2 תוכניתהרצו� להיכנס ל

) 5 )ועוד, התייצבות לראיונות עבודה, חיפוש מקומות עבודה אפשריי�, הכנת קורות חיי�(במטלות 

הביטחו� העצמי ,  האמונה בעצמ�חיזוק) 7אופטימיות , תחושות חיוביות כגו� התלהבות) 6 התמדה

) 9; )"לעומת אי� שהגיעו לפני כ�"(טיפוח אישי ושיפור המראה החיצוני ) 8וההערכה העצמית 

כיווני התפתחות , התחלת עבודה(שינויי� שכל אחת תבצע הלכה למעשה בהקשר של תעסוקה 

 ).התנדבות, נוספי�

 

 השנייה הוגדרו מדדי הצלחה שמתייחסי� לתחו� בשנה – מדדי הצלחה שהוגדרו בשנה השנייה

, בודהלמידת דרכי� לחיפוש ע, איו� עבודהימוכנות לר, לימוד כתיבת קורות חיי� (הקוגניטיבי

תחושת ער� עצמי , שליטה בסימפטומי� (הרגשילתחו� , )מוטיבציה,  לעתידפרספקטיבהפיתוח 

 ההתנהגותיולתחו� ) פיתוח רשתות תמיכה (החברתילתחו� , )תחושת עצמאות, ומסוגלות

 .)עמידה במשמעת ארגונית, יחסי אנוש ע� ממוני� ובעלי סמכות, יחסי אנוש ע� עמיתי�, התמדה(

 ). נסיגה, ללא שינוי, שיפור( דרגות 3 סול� ב� פי תחו� נמדדה על ההצלחה בכל

 

�חיצוני� המעשיתחו�ה:  מרכזיי� למדדי ההצלחהתחומי�שני מ� האמור לעיל מתבררי� 

 בשינויי� שמתבטאפנימי � האישיתחו�ה,  עושה ולצדומשתתפתשמתבטא בפעולות שה, התנהגותי

כמו כ� מדדי ההצלחה מתייחסי� ה� . תוכניתי ה לגבי עצמה ולגבובמחשבות המשתתפתבתחושות 

וה� לתהלי� ההתקדמות וההעצמה של הנשי� במהל� ) שילוב בתעסוקה הלכה למעשה(לתוצר 

 בעיקר על המבוססי�יש לציי� שמדדי� אלה ה� מדדי� התנהגותיי� וסובייקטיביי� . תוכניתה

 .תוכנית ועל הערכת� של מפעילות ההמשתתפתשל עצמי דיווח 
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  התשתית הפיזיתהכנת

 .חדר נפרדהיה לרכזת השמה   מחשב וטלפו� ולאתוכניתהמפעילות רשות היו בבראשית הפעילות לא 

 ההחלטה הממסדית על שדרוג המרכזי� הקיימי� ופתיחת  בעקבות.2008באפריל   ניתנו רקאלה

עות תקיפה לנפג שיפו� במרכז �2009בנעשה , מרכזי� נוספי� בכל האר� עבור נפגעות תקיפה מינית

יוחד  2008אפריל ב, נוס� על כ�. נדרששוהועמדו לרשותו חדרי� נוספי� וציוד מינית בראשו� לציו� 

. המבנה מיועד במיוחד לנשי� בודדות ומשוטטות.  לנפגעות תקיפה מינית"מער� יו�"מבנה של 

 העשרה במרכז מתקיימי� פעילויות של. ריהטה וציידה את המבנה, עיריית ראשו� לציו� שיפצה

חדר מנוחה וכמו כ� מועדו� תעסוקתי שהתחיל לשרת את הנשי� , ארוחה קלה, חוגי�, ותמיכה

 . תוכנית בשנההשתתפות של שכבר סיימו  מי בעיקר,  התעסוקהתוכניתב

 

 גיוס צוות מקצועי

לרשות המרכז שמאחר . ליווי פרטניעובדת סוציאלית ל השמה ועובדת: תוכניתלגויסו  עובדות שתי

 חלק� נתנו את :נעשה שימוש ג� בספקי� חיצוניי�, ת מעטפת גדולה של שירותי� חברתיי�עומד

  ). פירוט להל�אור(מתנדבי�  –שירותיה� בתשלו� וחלק� 

 

 היערכות בתו� המערכת הארגונית ומול הרשות המקומית

לאמרכלות , היערכות כללה העברת מידע ומסמכי� רלוונטיי� לראש המינהל לשירות חברתיה

נקבעו נוהלי . תוכנית הביצועל אישור הועבר מידע כדי לקבלג� לגזבר העירייה .  בעירייהולחשבות

תפקידי� של ה וגדרותפקידי� במערכת המינהל וכ� הההוגדרו ,  האמרכלות והחשבותע�עבודה 

 . ושל המטפלות הקליניות במרכזתוכניתרכזת ההשמה ורכזת הליווי הפרטני ב

 

 גיוס תקציב

בקשה לשינוי סדרי עדיפויות בתקציב והקצאת . לאומיהביטוח ההגיע מ) 86%( בהתקצירוב 

) 14%(חלק קט� מהתקציב . 2008ינואר / לרכזת השמה הוגשה ואושרה בדצמבר נוספי�משאבי�

 לניהול "פעמוני�"עמותת ( בהתנדבות  ג� שירותי�ניתנו, כאמור.  מעיריית ראשו� לציו�התקבל

 ). ימו� אישיא(או בתשלו� סמלי ) תקציב

 

 תוכניתוליווי ה, הדרכה, האחראי� על הובלה/הרכבת המוסדות המנהלי�

 . תוכניתשימשה ג� מנהלת הלטיפול בנפגעות תקיפה מינית המרכז  מנהלת – תוכניתמנהלת ה •

מרכזת :  הבאי�המשתתפי�ארגונית שכללה את �ועדת היגוי בי� הוקמה – מעקב/ועדת היגוי •

מנהלת השירות לנערות וצעירות �סגנית, מיוחדי� בביטוח הלאומי בקר� למפעלי� פרויקטי�

ראש המנהל , מפקחת מחוזית בשירות לטיפול בנערות וצעירות במשרד הרווחה, במשרד הרווחה

מנהלת תחו� , מנהלת לשכת התעסוקה בראשו� לציו�, לשילוב חברתי בעיריית ראשו� לציו�

לית "מנכ, בנפגעות תקיפה מינית בראשו� לציו�מנהלת המרכז לטיפול , שיקו� בביטוח הלאומיה

עובדת ליווי , עובדת השמה, )רק במחצית הראשונה של השנה הראשונה ("רוח נשית"עמותת 

 . מהיחידה למחקר והערכה במכללה האקדמית בית ברל) שלוש חוקרות(הערכה  צוות, פרטני
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 תית� הדרכה קבוצתית הוחלט שמנהלת המרכז. ההיערכות נקבעו סדרי הדרכה בשלב – ההדרכ •

 תית� הדרכה "רוח נשית"לית עמותת "מנכ). הטיפולי והתעסוקתי(שבוע לכל הצוות פע� ב

) שפעלה בשנה הראשונה בלבד(קבוצת המאמנות ; )מחזור א(למנחת הסדנה הקבוצתית 

�פברואר(באמצע השנה הראשונה . תקבלנה הדרכה משתי מאמנות מנוסות מלשכת המאמני�

הוחלט שמנהלת המרכז תית� הדרכה לצוות הקליני . נו סדרי ההדרכהשו) 2008, סמר

פרטני הליווי ההפסיכולוגית התעסוקתית תית� הדרכה לעובדת ההשמה ולעובדת /והמאבחנת

) "נשי� לטובת עצמ�"(ע " עמותת נטנתנהבסו� השנה השנייה את ההדרכה . בנושא תעסוקה

 .תעסוקהה בתחו�המתמחה 

 בשלבי – המאמני� בישראל והמאמנות האישיות מלשכת, סוקהריכוז שירותי סדנת התע •

רוח "סופקו ורוכזו שירותי� אלה על ידי עמותת ) מחצית השנה הראשונה(ההפעלה הראשוני� 

 ג�מחזור ב ו(החל מהמחצית השנייה של השנה הראשונה ריכוז הסדנה התעסוקתית . "נשית

ובמקו� אימו� ,  ידי עובדת ההשמהוכ� ההפניה לשירותי� אחרי� בקהילה נעשה על) והלאה

לאימו� אחדות  מפגשי� של אימו� קבוצתי במסגרת הסדנה ועל הפניית נשי� 6אישי הוחלט על 

 .אישי שנית� בהתנדבות

 

 הזמנת צוות הערכה

 �2 בהערכה מעצבת ובמשוב החל מתוכניתאת הליווה  צוות הערכה שהוזמ� על ידי הביטוח הלאומי 

בו התקיימה הישיבה הראשונה של ועדת ההיגוי ובו החלה ההיכרות של היו� ש, 2007ספטמבר ב

)  חוקרות3(לאחר יצירת קשר החל צוות ההערכה . מפעיליה ומלוויה, תוכניתצוות ההערכה ע� ה

תו� תיאו� מלא ע� , ההערכהצוות  וה� את תוכניתהצוות  כלי מעקב ששימשו ה� את ליצור

 . תוכניתמפעילות ה

 

  תוכניתעמדות להיערכות מול המו

 ומה� תוכניתהמוטיבציה שלה להשתלב ב מה לבדוק כדינערכה שיחה אישית ע� כל מועמדת 

, מילוי שאלוני�(הערכה  טופסימילוי  לרבות, מטלותבממנה התחייבות להתמיד  ולדרוש צרכיה

הופנו , בהמש�. כל משתתפת חתמה על טופס ויתור סודיות ופתיחת תיק תעסוקה). איו� אישייר

 .מוינו ושובצו לשירותי� השוני�, תוכניתהנשי� למפעילות ה

 

 היערכות מול הקהילה 

מוסדות הקהילה האמוני� על הפניית בשיופ�  תוכנית הוחלט להכי� מנשר על התוכניתה תחלתהב

לדאוג להשמה דיפרנציאלית של כל   אלאתוכניתבהמש� הוחלט לא לפרס� את ה א�. תוכניתנשי� ל

. המשתתפת לחפש ולמצוא עבודה בעצמה בתמיכה ובליווי של הצוות דד אתולעו אישה שאותרה

 .פגיעה חוזרת בנשי�ל מחשש ולא לחשו� את סוד� מעסיקי� פוטנציאליי�ליידע הוחלט ג� לא 
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 תוכניתפרופיל הנשי� המשתתפות ב

 במהל� השנתיי� הראשונות תוכנית שהשתתפו ב נשי�67להל� מתייחס להמובא פרופיל הנשי� 

 .2009איסו� הנתוני� לדוח זה הסתיי� בספטמבר  .להפעלתה

 

 מאפייני רקע

אזור , מידת הדתיות, מגזר, מוצא, גיל(תחילה נציג את נתוני הרקע האישיי� של המשתתפות 

 נתוני� על השכלה נביא וכמו כ� .)גיל הילדי� וסידור לילדי�, מספר ילדי�, מצב משפחתי, מגורי�

בהמש� נתאר את מאפייני הפגיעה . קתי קוד� ומקורות הכנסהרקע תעסו, והכשרה קודמת

טראומטיי� בעקבות התקיפה המינית וכ� את מערכות התמיכה של המשתתפות �וסממניה הפוסט

 ותועדו במאגר מידע תוכנית מפעילות הבסיועכל הנתוני� נאספו . תוכניתואופיי� בעת ההצטרפות ל

 .  מתוארי� מאפייני רקע אישיי� של המשתתפות20בלוח . הממוחשב שהוכ� במיוחד למטרה זו

 

  )N=67 (תוכניתמאפייני רקע אישיי� של המשתתפות בעת ההצטרפות ל: 20לוח 

 
 שכיחות

 במספרי�

שכיחות 
 באחוזי�

 
 שכיחות

 במספרי�

שכיחות 
 באחוזי�

  מספר ילדי�    קבוצת גיל

21-17 3 4.4 1 9 13.4 

 30-22 20 29.8 2 11 16.4 

 40-31 26 38.8  3 11 16.4 

 50.7 34 ללא ילדי� 16.4 11 50-41 

    10.4 7  ומעלה50

  �  מצב משפחתי   מוצאאר

� 44.7 30 רווקה 89.5 60 ילידות האר

 28.3 19 נשואה 10.4 7 עולות חדשות

 14.9 10 גרושה   מגזר 

 4.4 3 פרודה 100.0 67 יהייהוד

 2.9 2 אלמנה  מידת הדתיות

 4.4 3 חיה בנפרד 9.9 7 דתית

    90.1 64 חילונית

 

 יותר מרבע א�, )30�22 בנות 29.8% � ו40�31 בנות 38.8%( 40�22 בגיל רוב הנשי� מראה כי 20 וחל

.  חילוניותרוב�ו יהודיותכול� , רוב� ילידות האר�. ומעלה 50 בנות נשי� �7 ו50�41ה� בנות נשי� ה

ולצד� ) 26.8% ( גרושותושיעור יחסית גבוה של נשי� יש,  רווקות44.7%, באשר למצב המשפחתי

ה� לא בהכרח ,  וכפי שנראה בהמש�,רק קצת יותר מרבע מהנשי� נשואות. פרודות וג� אלמנות

 .נמצאות במערכת זוגית תומכת

 גיל הילדי� וסידור לילדי�

 4. ומעלה 18 ני יש ילדי� ב שה� אימהות המשתתפותשארל. 18מתחת לגיל   יש ילדי� משתתפות�9ל

מהות דיווחו כי אי� י א�3 דיווחו כי קיי� סידור חלקי ו9, מהות דיווחו כי יש לה� סידור לילדיה�יא

 .לה� סידור עבור ילדיה�
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 הכשרה מקצועית וניסיו� תעסוקתי קוד� של המשתתפת, נתוני� על השכלה

 

 שכלה קודמתה

 תוכניתותה בעת ההצטרפות לנתוני� על ההשכלה הקודמת של האישה על פי סוג התעודה שבבעל

, יש תעודת גמר של בית הספר היסודי) 34.3%(לשליש , המשתתפות אי� תעודהמ �17.9% לכימראי� 

�בעלות תעודת סיו� לימודי� עלהמשתתפות שיעור . יש תעודת בגרות) 26.8%( יותר מרבע למעט

 �1.4% ו7.4%(עוד יותר מו� נושיעור בעלות תואר אקדמי ראשו� או שני ) 11.9%(תיכוניי� הוא נמו� 

 ).בהתאמה

 

 מש� הזמ� והתמדה במקו� העבודה, שילוב בשוק העבודה, נתוני� על עיסוק בתחו� הכשרה

)N=67( 

אכ� עסקו ,  המשתתפות שהוכשרו למקצוע כלשהוא� בחנו ההכשרה המקצועית לבדיקתבהמש� 

 הזמ� מה היה מש� ;עבודהמשולבות בשוק ההיו ה�  תוכניתבשלב ההצטרפות לא�  ;באותו מקצוע

  .עבדומי ש בקרב  תקופת העבודה הממוצעת ומה הייתה;הממוצע בו המשתתפת לא עבדה

 

בשלב ( לו הוכשרושעיסוק בעבודה במקצוע  התפלגות המשתתפות לפי לגביהממצאי� מראי� כי 

� עבדו א� לא במקצוע� ו35.8%, הוכשרוש  מהמשתתפות עבדו במקצוע31.3%, )חייה�כלשהו ב

  תעסוקתי בשלב ההצטרפותסטאטוס להתפלגות המשתתפות לפי בנוגע.  לא עבדו כלל32.8%

סטודנטית  היא אחת משתתפת,  עבדו במשרה חלקית40.2%, במשרה מלאה  עבדו26.8%, תוכניתל

 . לא עבדו�31.3%ו

 

 מראה כי תוכניתל  עד שלב ההצטרפותמש� הזמ� שהמשתתפת לא עבדההתפלגות המשתתפות לפי 

תקופה  מהמשתתפות לא עבדו 7.4%,  חודשי�6לא עבדו תקופה של עד ) 37.3%(בית המשתתפות מר

בתעסוקה או ליווי לצור�  קידו�שאר הנשי� רצו . משנהיותר  לא עבדו 7.4%,  חודשי� לשנה7של 

מקומות לפי תקופה ממוצעת ב שלה� בעבר התמדה במקו� העבודההבחינת סוגיית , כמו כ�. התמדה

 בלבד �10.4% הצליחו להתמיד בעבר שנה או יותר באותו מקו� עבודה ו14.9%ראה כי רק העבודה מ

חודש  עד:  התמידו בעבודה תקופות קצרות יותר הנשי�שאר.  חודשי��10 ל6הצליחו להתמיד בי� 

 ).8.9%( חודשי� 6 ועד) 13.4%( חודשי� 3 עד ,)19.4%(

 

 קורות הכנסה של הנשי�מ

 

 . ת מקורות ההכנסה של המשתתפות מציג את התפלגו21לוח 



‐ 69 - 

 

 )N=67 (תוכניתמקורות הכנסה בעת ההצטרפות ל: 21לוח 

שכיחות באחוזי� שכיחות מקור הכנסה

 65.6 44 תעסוקה 

 16.4 11 קצבה מביטוח לאומי 

 1.5 1 דמי אבטלה 

 1.5 1 חסכונות 

 3.0 2 מזונותדמי  

 11.9 8 אי� הכנסה 

 

לאור . מקור ההכנסה המרכזי שלה�תעסוקה היא כי דיווחו  מהמשתתפות 65.6% עולה כי 21 מלוח

 .עבדו במשרה חלקיתחלק� הגדול , שהועסקושג� המשתתפות לציי� חשוב הנתוני� שהובאו לעיל 

. עבודה בתדירות גבוהה יחסיתהצליח להתמיד בעבודה ונראה שהחליפו מהנשי� רק שיעור נמו� 

 ג� – והיקפ�בה�  עסקוש סוג העבודות  בשל�לראות וכפי שנית�  ,יציבהלא הייתה ההכנסה , לפיכ�

לק� נתמכות על ידי כי חייתכ� . (כי אי� לה� הכנסהדיווחו המשתתפות מ �11.9%כ. גבוההא הייתה ל

 משתתפות דיווחו כי מקור �21.3%כ). כלכליתמבחינה ות יעצמאלהגדיר�  א� לא נית� בני זוג

 .חסכונות או תשלו� מזונות ,דמי אבטלה , קצבת ביטוח לאומיהכנסת� הוא

 
 טראומטיי� �מאפייני הפגיעה המינית וסממניה הפוסט

 .אופי הפגיעה וגיל הפגיעה, סוג הפגיעה:  מתוארי� מאפייני הפגיעה של המשתתפות22בלוח 

 

 )N=67 (מאפייני הפגיעה :22לוח 

 

 שכיחות באחוזי� שכיחות סוג הפגיעה

 52.2 35 *גילוי עריות 

 40.3 27 אונס וניסיו� לאונס  

 4.4 3 ניצול והטרדה מינית  

 2.9 2 בת משפחה נפגעה 

   הפגיעהמש� 

 28.3 19 פעמי�חד 

 68.6 46 מתמש�  

 2.9 2 לא רלוונטי 

   גיל הפגיעה

 5�0 13 19.4 

 10�6 29 43.2 

  15�11 8 11.9 

  20�16 5 7.4 

 20+ 12 17.9 

 .ילוי עריות ואונסג, גילוי עריות*      
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או גילוי עריות /דיווחו על גילוי עריות ו) 52.2%( מהמשתתפות עולה כי יותר ממחצית 22מלוח 

 2 (2.9% דיווחו על ניצול והטרדה מינית ויש ג� 4.4%,  דיווחו על אונס וניסיו� לאונס40.2%, ואונס

במלי� ).  אחות– השני במקרה אחד מדובר בבת ובמקרה (השדיווחו על בת משפחה שנפגע) נשי�

 פגיעה מתמשכת על דיווחומרבית המשתתפות . עריות נפגעו מאונס ומגילוי (!) 92.5%, אחרות

  שנה16רוב הנשי� נפגעו בטר� מלאו לה� . פעמית�על פגיעה חד) 28.3%(וקצת יותר מרבע ) 68.3%((

�ו) 40.2%(בוה ביותר  נפגע האחוז הג10�6 בגיל,  מהמשתתפות19.40% נפגעו 5�0 בגיל): 71.6%(

באשר לשתי בנות המשפחה של .  נשי�2 ומעלה נפגעו 16גיל ב.  �15�11  על פגיעה בגילידיווחו 11.9%

 . שני�10�6 בגיל צעיר שתיה� נפגעו  –  משתתפותשתי

 

 טראומטיי��סימפטומי� פוסט

 .23 כפי שמוצג בלוח ,טראומטיי� רבי��המשתתפות דיווחו על סימפטומי� פוסט

 

 )N=67 (*טראומטיי� שכיחי�סימפטומי� פוסט :23 חלו

 שכיחות הסימפטו�

 
 שכיחות באחוזי�

  כולמתו� ס�(
 )הנשי�

 76.1 51 חרדה

 73.1 49 קשיי� ביחסי� אישיי�

 67.1 45 הימנעות

 66.6 44 פלשבקי�

 62.6 42 ניתוקי�

 50.7 34 קשיי שינה

 49.2 33 סיוטי�

 44.7 30 דיכאו�

 40.2 27 הפרעות אכילה

 23.8 16 בדניותומחשבות א

 13.4 9 אלכוהול/שימוש בסמי�

 8.9 6 בדניי�וניסיונות א

 1.4 1 אשפוז פסיכיאטרי

 לה לציי� יותר מסימפטו� אחד     והמשתתפות כיוו� שכל משתתפת יככול התשובות עולה על ס� כול ס�                  *

 

כמחצית . לפי מידת שכיחות� טראומטיי��וסט נית� לראות את הסימפטומי� הפ23בלוח 

ביותר השכיחי� הסימפטומי� . מהמשתתפות דיווחו על כל אחד משבעת הסימפטומי� הראשוני�

. סיוטי� ודיכאו�, ניתוקי� וקשיי שינה, פלשבקי�, הימנעות, קשיי� ביחסי� אישיי�, ה� חרדה

, אלכוהול/שימוש בסמי�, דניותמחשבות אוב, )למדי בשכיחות גבוהה(הפרעות אכילה  – אחריה�

מציג את מספר  24 לוח .אשפוז פסיכיאטריב ג� הייתה אחת משתתפת. ניסיונות אובדניי�

 .המשתתפותעליה� דיווחו שהסימפטומי� 
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 )N=67( סובלות � ה�מהשמספר הסימפטומי� הנשי� לפי  :24וח ל

 שכיחות הסימפטומי�' מס
שכיחות 
 באחוזי�

 2 2 2.9 

3 11 16.4 

 4 13 19.4 

 5 9 13.4 

 6 6 8.9 

 7 12 17.9 

 8 3 4.4 

 9 5 7.4 

10 4 5.9 

11 2 2.9 

 

 מהנשי� מדווחות 76.0%כאשר ) 11�1בי� (נית� לראות שהמשתתפות מדווחות על סימפטומי� רבי� 

 .  סימפטומי�שבעהעל לפחות 

 מערכות תמיכה

למערכות   ישלכ�. התמודד ע� הטראומות שחוועל מנת לתעצומות נפש ל דרשותהמשתתפות נ

 מוצגות 25 בלוח.  ובהצלחתושיקו�בקידו� ה רבההתמיכה המקיפות את המשתתפות חשיבות 

פוגעת או , מערערת, תומכת: מאפייניה�פי �החברתיות והזוגיות על, מערכות התמיכה המשפחתיות

 .כפי שה� נתפסות בעיני המשתתפות, לא קיימת

 

 )N=67 (פי אופיי� מערכות תמיכה והתפלגות עלת באחוזי� של שכיחו: 25לוח 

 לא קיימת פוגעת מערערת תומכת המערכת

 26.8 10.4 34.3 28.3 משפחתית

 32.8 0.0 20.8 46.2 חברתית

 59.7 2.9 7.4 29.8 זוגית

 

לגבי ; )34.3%(מערערת  שהמערכת המשפחתית טוענותיותר משליש מהנשי� ש עולה 25מלוח 

) 59.7%(רוב הנשי� ,  מדווחות שהיא תומכת ולגבי המערכת הזוגית46.2%,  החברתיתהמערכת

 . שה� אינ� בקשר זוגימדווחות 

 

  תוכניתהמניעי� להצטרפות והציפיות מה, רכי המשתתפותואיתור צ

מצוקת� והצרכי� הרבי� , הקשיי�מתבררי� שלעיל הרקע וממאפייני הפגיעה  ממאפייני – הצרכי�

 ועל ידי תוכניתלהל� נציג את הצרכי� של הנשי� כפי שצוינו על ידי מפעילות ה .נשי�הגדולה של ה
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את  ותוכניתבהמש� נציג את מניעי הנשי� להצטרפות ל. המשתתפות עצמ� בשלב ההצטרפות

 .הציפיות שלה� ממנה

תחושת ער� עצמי ל, חוסר ביטחו�תחושת לנוטות שעברו תקיפה מינית  נשי� – על פי המפעילות

מבעיות ומכא� שרבות מה� סובלות ג�  בסובבי�חוסר אמו� , חוסר התמדה בעבודהל, וכהנמ

הצרכי� לפי מיפוי ,  ה� זקוקות לעזרה בהגדרת האפשרויותתעסוקהההשמה בבתחו�   .ותכלכלי

הרגשי ולליווי ותמיכה בתחו�  כמו כ� ה� זקוקות לחיזוק .הרצו� שלה�, הניסיו�, הידע, היכולת

  .העבודהבכניסה למעגל 

 על פי המשתתפות

אי� להגיד ואי� לשמור על , מה להגיד, אי� להתלבש": ללמוד אי� לתפקד בריאיו� עבודה •

אני לא מצליחה לעבור " ;"הייתי באל� ראיונות ולא הבנתי למה לא מקבלי� אותי" ;."..עצמי

  ."ברי� ובגלל שאני לא יודעת ליפות את הדאיו� עבודה כי לא רואי� בי בחורה רציניתיר

 השני� האחרונות קפצתי מעבודה לעבודה חמשב": עבודה ולשפר יחסי אנושב לשרודללמוד  •

 . "אני לא יודעת לדבר ע� מנהלי�.  כי יש לי בעיות של יחסי אנושולא מצליחה לשרוד בעבודה

במקומות עבודה ": ללמוד לשלוט בעצמ� ולהתמודד ע� הפחדי� שמתעוררי� במקו� העבודה •

, ובעיקר, ה עזבתי כי אני מדחיקה דברי� ולא הייתי מסוגלת להגיד מה אני מרגישהלא הבינו למ

 ."שמשתלט עלי(!) הפחד הזה 

 לא יכולה לראות אני... אני לא רוצה לחזור לש� כי": למצוא עבודה שהולמת שאיפות אישיות •

 ." אולי בגלל זה אני לא מתמידה!זה לא החלו� שלי. את עצמי עובדת כל החיי� בזה

 אני תוכניתב"; "צרי� תמיכה, עצמו מתרסק כמוני את מי שמוצא" :צור� בתמיכה ובתקווה •

  ."רואה אור בקצה המנהרה

 

הצרכי� בתחו�  לבי�טראומה של הההיבט הרגשי  שאי אפשר להפריד בי� נית� להתרש�, לסיכו�

בכל תחומי  והשפעותיה פגיעההשל דומיננטיות ה על אפוא  עיו� בצרכי� שלעיל מצביע.התעסוקה

קושי ב, לתפקד בהצלחה בריאיו� עבודה קושיב בתחו� התעסוקההשפעות אלה ניכרות  .החיי�

הערכה עצמית ב ,שאינ� לפי רצונ� ושאיפותיה�עיסוק בעבודות ב ;להתמידו להצליח במקו� עבודה

בשל , ולבסו� .בלתי מוכר בכל מצב שמתעורר מחדשפחד במצוקה הרגשית וב, חששותב, נמוכה

וליצור  בה ולהתמיד לעבודה להתקבלהקושי ניכר ג� ,  ובמיומנויותהחברתיי�קשרי� ב צו�הצמ

 .ע� ממוני� ועמיתי� במקו� העבודהתקשורת 

 

 המניעי�

 בליווי 26 בלוחתשובותיה� מוצגות . תוכניתהמשתתפות נשאלו מה� המניעי� שלה� להצטר� ל

 מציינות כי חיפוש אחר מקו� עבודה הוא )68.6%(נית� לראות כי מרבית הנשי� . להמחשהציטוטי� 

כגו� שדרוג בתעסוקה והעצמה בתעסוקה נוספי�  יש מניעי� א� ,תוכניתהמניע המרכזי להצטרפות� ל

 ). בהתאמה�55.2% ו52.2%(בשכיחות גבוהה ג� כ� שמופיעי� 
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 )N=67*  (תוכניתהמניעי� להצטרפות ל: 26לוח 

שכיחות  להצטרפותהמניעי�
שכיחות 

 �באחוזי
 ציטוטי�

 68.6 46 חיפוש אחר מקו� עבודה

אני צריכה עזרה בהכוונה וחיזוקי� "
כדי להשתלב במעגל "; "למצוא עבודה

ללמוד להיות עצמאית כלכלית , העבודה
 ."ולחיות בכבוד

 עזרה בשילוב בקורסי�
 מקצועיי�

 

15 22.3 

 לקבל  ללמוד מקצוע כדיאני רוצה"
 ."טחו� ולקבל כיוו� בחיי�יב

 בשילוב בקורסי� עזרה
 לימודיי� 

13 19.4 

חשוב לי לקד� את רוצה ללמוד כי "
 ."עצמי ולהתפתח

 

תמיכה וליווי בשמירה 
על יציבות מקו� 

 העבודה

13 19.4 

אני צריכה ללמוד להתנהל נכו� בתחו� "
המקצועי למרות היותי מוגבלת על ידי 

תבנית התנהגותית של נפגעת גילוי 
 ."עריות

מירה תמיכה וליווי בש
על יציבות מקו� 

 הלימודי�
3 4.4 

 לא תמיכה ולקבל כוח כדי לקבל"
  ."להתייאש

 52.2 35 שדרוג בתעסוקה

אני לא יכולה לראות את עצמי עובדת "
אני , זה לא החלו� שלי. כל החיי� בזה

 ."רוצה להתקד�

 55.2 37 העצמה בתעסוקה

אני צריכה תמיכה לגבי התמדה "
 ."ותקשורת בסביבת העבודה

 לה לציי� יותר מסיבה אחתוהמשתתפות כיוו� שכל משתתפת יכל וכהתשובות עולה על ס� ל וכס� *

 

 תוכניתציפיות המשתתפות מה

בדומה  .שלה�פיות יצה אפשר ללמוד עלשאלוני� ומהראיונות האישיי� עמ� ל המשתתפותמתשובות 

 . תעסוקתיהמישור הוהרגשי המישור בולטי� ג� כא� , תוכניתשאלה בדבר מטרות הל

, אני מצפה להתחזק" : חיזוק הביטחו� העצמי והעצמה אישית)1 – רגשי�במישור האישיהציפיות 

 ללמוד )2 ."להשתלב בעבודה שתמצה את כישוריכדי שאוכל להרגיש בטוחה יותר בעצמי וביכולותיי 

 עברה לשמוע עוד מישהי שכבר ,לראות עוד נשי� שמתמודדות כמוני" :מנשי� אחרות שחוו תקיפה

אני מקווה שאוכל " : זיהוי עכבות וקשיי�)3 ." זה מחזק ונת� לי כוחות...המו� מקומות עבודה

הגברת המוטיבציה  )4 ."לצאת מהבית ולעבוד למצוא את הסיבה שתוקעת אותי ולא מאפשרת לי

 הצבתוחברתי  מבידוד  יציאה)5 ."תעלהלעבוד אני מקווה שרמת המוטיבציה שלי " :האישית

אמצא עבודה במקצוע ואדע לקבל , תוכניתאת ה שאסיי�, שאני לא אשמור דברי� בפני�" :מטרה

או (שילוו אותי בתהלי� השיקומי של חיי ויתנו " :ליווי ותמיכה )6 ."קורתילדעת לקבל ב, את עצמי

 ." הקשבה ועידוד,תמיכה"; "לתת לי כלי� להתמודד ע� קשיי� שאני חווה) לפחות ישתדלו

 

לדעת יותר על השוק " :החובות וזכויות בעבודעל ידע מקבלת ) 1 – ר התעסוקתיבמישוהציפיות 

בעקבות השתתפתי בתעסוקה  ": מציאת כיוו� תעסוקתי)2 ."ידע, חובות, זכויות, העסקי הישראלי

 רכישת כלי� להשתלבות )3 ." שיוביל אותי לעבודה טובהאני מקווה למצוא לי כיוו� ללימודי�

לעזור לי מה להגיד לה� על השני� שלא עבדתי ,  אי� לעבור ראיונות עבודהשיעזרו לי" :בתעסוקה

התפטרות מעבודתי " :שדרוג תעסוקתי )4 ."לדעת לענות על שאלות מכשילות...כאו�יכי הייתי בד
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 המתאימה לימודי�/עבודהמסגרת ציאת מ )5 ."עיסוק בתחו� שקרוב ללימודימעוניינת בהנוכחית ו

שאמצא "; "שתתאי� ליכולות שלי ושאוהב לעבוד ש� וא עבודה רציניתשאוכל למצ" :לכישוריה�

ות יללמוד להיות עצמאית ולח" :שאיפה ליציבות כלכלית )6 ."מסגרת לימודית שתתאי� לי

אני צריכה תמיכה לגבי התמדה ותקשורת " :ושיפור התקשורת התמדה במקו� העבודה) 7 ."בכבוד

יש לי ניסיו� בכל מיני עבודות א� אי� לי " ית ועניי�רצו� להתפתחות איש) 8 ;"בסביבת העבודה

מת� כלי� להתמודדות עצמית ) 9 ."ניסיו� בעבודות שאפשר להתפתח את� והייתי רוצה להתפתח

שיעזרו לי לעמוד על שלי ולא להתפשר , שיאמנו אותי כיצד לייש� את החזו� שלי" :ומימוש חלומות

  ."על משהו פשוט

 

.  בשלב ההצטרפות נית� להבחי� בהדגשי� שוני�תוכנית של המשתתפות ב מעיו� בציפיות,לסיכו�

, מעשי בלבד�לפעמי� היבט רגשי בלבד ולפעמי� היבט תעסוקתי, ציינה היבט אחרכל אישה 

נית� להבחי� ג� בדמיו� בי� . מעשיי� ג� יחד�היבטי� רגשיי� ותעסוקתיי�, ובמקרי� אחרי�

בוני� את הציפיות שצרכי� ה� שהספק אי�  .ות ציינוהציפיות לבי� הצרכי� והמטרות שהמשתתפ

ג� . רכיה� ולציפיותיה�ולצ, או כ� ה� מקוות, המטרות באות לתת מענה,  לתפיסת�.של כל אחת

תעסוקה גרידא תחו� הבי� עיסוק ב אי� הבדל ברורבנושא הציפיות כמו בנושא הצרכי� והמטרות 

ות בהתגברות על בעיותיה� הרגשיות אמצעי יש הרוא. רגשיי��לבי� עיסוק בהיבטי� טיפוליי�

ויש הרואות בהשתלבות זו אמצעי להעצמה והתגברות על הקשיי�  בתעסוקה מוצלחת ותלהשתלב

מה , יתר על כ�.  והרוש� הוא שהא בהא תליא,זונראה שג� המפעילות אינ� עושות הבחנה . הרגשיי�

 מקור הקושי שלה� זה. שני ההיבטי�  שילוב  הוא אוכלוסיה זו של נפגעות תקיפה מיניתשמאפיי�

 .השניי� בי�שלב ל ג� הואצרי�  ועל כ� הפיתרו� ,להשתלב בתעסוקה

 

 שלב ההפעלה

  מודל העבודה

נתאר את . כפי שהתייצב בסו� השנה השנייה) 2תרשי�  (תוכניתלהל� נציג את מודל העבודה ב

 בצורה לתארו מודל זה במטרה הכנ. ודרכי ביצוע� תוכניתשל מפעילי התפקיד� וג� את  מרכיביו

 . השירותי� שה� מקבלות/פית את התהלי� שעוברות המשתתפות ואת התשומותאגר

 

 



‐ 75 - 

 

 , "תעסוקה כשיקו� אישי וחברתי" ב בתוכניתמודל העבודה שגובש בסו� שנה  :2תרשי� 
 ראשו� לציו�, המרכז לנפגעות תקיפה מינית

 

קבלה ומיון על ידי 
 מנהלת המרכז

הפנייה למטפלת 
 אישית

הפנייה לתוכנית 
 התעסוקה 

סדנה 
 תעסוקתית

 עובדת ליווי פרטני עובדת השמה

משאבי הקהילה 
, םלימודי(

 )אחר, הכשרה

יעלים עמותת
לשכת התעסוקה 

 צ"בראשל

 היבט טיפולי הכשרתי/היבט תעסוקתי

אבחון 
 תעסוקתי

המשך טיפול במרכז 
 או באופן פרטי

 סיום טיפול

 אימון אישי

קורס מחשבים

פעמונים עמותת

 ע"מרכז מנ

מיכא ל"פרויקט

המרכז להכשרה 
 ושיקום מקצועי

 "עסק משלך"

אוניברסיטה 
 מ"בע

תרומות פרטיות 
 למלגות ללימודים

הפנייה למרכז 
 בראשון לציון

 –אינטייק משותף 
ס ליווי ועובדת "עו

 השמה

ליווי אישי 
ומעקב אחר 

ס "ליווי של עו
 קליניות

 מועדון תעסוקתי

עמותת 
ע"נט
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 ות של מודל העבודה וגיבושותהלי� ההתפתח

לבדוק מחדש את מודל היה צרי�  תוכניתבתחילת הדר� ולאחר ההתנסות הראשונית בהפעלת ה

�החלק המקצועי, תחילת השנה הראשונהב  .ההפעלה שהוצע בשלב ההיערכות ולערו� בו שינויי�

יה של השנה במחצית השני א�, "רוח נשית"רוכז על ידי מנהלת עמותת ) הכולל הסדנ(תעסוקתי 

 א� ,בשירותי הקהילה וייעזר שהצוות התעסוקתי במרכז הוא שירכז את העבודההראשונה הוחלט 

, הכשרה, רכי אבחו� תעסוקתיובעיקר לצ,  בלבדנושאי� ספציפיי�בבמידה מצומצמת יותר ו

  הראשונהשנההלאחר שינוי זה ובעקבות המלצות שהוצגו בדוח ההערכה של סו� . העשרה, לימודי�

 .2מספר הלקחי� שהופקו ממנו גובש מודל העבודה המוצג לעיל בתרשי� ו

 

 אבני הדר� של המודל

.  התהלי� שעוברת האישה במרכזמ� התעסוקה היא חלק אינטגראלי תוכנית, 2כפי שעולה מתרשי� 

 אצלהיא מופנית למרכז ולאחר הלי� קבלה על ידי מנהלת המרכז היא מופנית לטיפול , ראשית

נמצאת במצב  סיימה טיפול או(שהאישה מוכנה  מערי�כאשר הצוות . ליניות במרכזהמטפלות הק

 כל אישהש השנה השנייה הוחלט שבמהל�יש להדגיש .  התעסוקהתוכניתהיא מופנית ל, )טוב יותר

א� א� היא כבר עובדת בשל , שיקומי�הטיפולי מהרצ� כחלק תוכניתבמרכז צריכה להיכנס ל

 להמש� הטיפול והשיקו� של הנפגעת וכחלק ה כשלעצמהחשוב תוכניתה. �כלכלי �אילוצי

כניסה , האחד: תוכנית להשל כניסאפשריי� הוחלט על שני סוגי� . ובכללמהעצמתה בתעסוקה 

 אשרכ,  וכניסה נוספת, למחייתהזקוקה לדאוגכשהאישה עדיי� בשלבי טיפול ראשוני� א� , מיידית

 .שלבי טיפול מתקדמי�הגיעה לאותה אישה כבר 

 

  השירותי� וצוות המפעילי�/תיאור התשומות

. בהתא� לצורכיה� הייחודיי�, שירותי�ו תשומותכמה  למשתתפות י� מוצעתוכניתבמסגרת ה

את התקדמותה של המשתתפת בתהלי� הקליני והתעסוקתי התשומה מוצעת על פי הערכת הצוות 

של המטופלת כוחה ערכת  להקצאת התשומות לכל משתתפת מבוססי� על ההקריטריוני� .הטיפולי

גילוי עריות או (סוג הפגיעה , רשתות תמיכה שיש למטופלת מחו� למרכז, גיל: ועל משתני� כגו�

טראומטיי� �רגשי ומידת השליטה בסימפטומי� הפוסטהמצב ה, הפגיעהשחל� מאז זמ� ה, )אחר

 . וההתייצבות בטיפול

 

וחלט שעל האישה להיות לפחות חצי  התוכניתהלת התחב.  משמעותיתחלה התפתחותבנושא זה ג� 

בסו� השנה השנייה נעשתה הבחנה בי�  ואילו.  התעסוקהתוכניתטר� תופנה לבשנה בטיפול קליני 

לבי� נשי� שזקוקות לבניית אופק  כלכליי� �בשל אילוציבעבודה מיידית נשי� שזקוקות להשמה 

יכולה לקבל שירות אחד המשתתפת .  השמה או העצמה בעבודה לצד לפעמי�, ולהעצמהתעסוקתי

חלק מהשירותי� נית� על ידי מפעילות  .על פי הערכת הצוות במרכזכולו  המכלולאת או שניי� או 

וחלק� ניתני� על ידי ספקי� חיצוניי� , )רכזת ליווי פרטני, רכזת השמה( בתו� המרכז תוכניתה

 .�מופנות אליה שמגיעי� למרכז או שהנשי�, מתו� שירותי הקהילהלמרכז א� 
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 במודל העבודה של  כפי שה� באי� לידי ביטוי)"התשומות"(רט את סל השירותי� ופמלהל� נתאר ב 

 .אנשי הצוות המספקי� אות�ודרכי ביצוע� , תוכניתה

 

 –  התעסוקהתוכניתבי� הצוות התעסוקתי והקליני בזיקה ל וקשרתפקידי� השל  הגדרה מחדש

 שבדקההיגוי הועדת תשומות בשנה הראשונה ו תוכניתבעקבות הלקחי� שהופקו לאחר הפעלת ה

 את ולהגדיר מחדש ליווי בתעסוקה עובדת התפקיד של הגדרתהוחלט להרחיב את , נושא הליווי את

 שיתו� הפעולה ביניה� וכ� כמו כ� הוחלט להגביר את). עובדת השמה ועובדת ליווי(קידי� שני התפ

 תוכניתכל הצוות במרכז יהיה מעורה ב הוחלט כי. הצוות התעסוקתילבי� בי� הצוות הקליני 

א� הנשי� ( עובדת הליווי מרכזת את הליווי. תעסוקתי ה� הצוות הקליני וה� הצוות ה,התעסוקה

אוספת מידע על ואו שהמטפלות הקליניות עושות את הליווי ועובדת הליווי עוקבת ) סיימו טיפול

 .  התעסוקהתוכניתשנוגעי� ל ענייני�

 

  של עובדת ההשמההתפקיד – הגדרת התפקיד וביצועו בשנה השנייה :העובדת השמה בתעסוק

קבלת האישה , תוכניתעל הפניית האישה ל כולותעסוקה וכולל השתתפות בדיו� של הצוות ב מתמקד

כישורי� , נטיות, אבחו� צרכי�, תעסוקתיתההיסטוריה המיפוי ,  הליוויעובדת יחד ע� תוכניתל

מי , תעסוקתית/מי צריכה הכנה לימודית, כה לעבור אבחו� תעסוקתימי צרי: למשל(וכיוו� תעסוקתי 

מי שעובדת כבר , מי צריכה רק העצמה והתפתחות אישית, זקוקה לאיתור ולחיפוש מקו� עבודה

 ). וזקוקה לתמיכה בשימור מקו� העבודה ועוד

 

מה תהלי� ההש.  תעסוקתית המותאמת לכל אישהתוכנית עוסקת בבניית עובדת ההשמהבהמש� 

הפגישה הראשונה ע� כל . רכיה� והתקדמות� בתהלי�ולפי צ, דורש פגישות רבות ע� הנשי�

יש . משתתפותההפגישה נקבעת ביוזמת  ההשמה ולאחר מכ� עובדתמשתתפת מתקיימת ביוזמת 

, בעבודה( שכבר הושמו ויש כאלה, עשרה ימי�לאחת לשבוע או   נפגשת את�שעובדת ההשמהכאלה 

עובדת ההשמה נמצאת בקשר טלפוני ע� .  יותרמעטהבתדירות נפגשות וה� ) �בסדנה או בלימודי

 מדריכה ומלווה אותה כדי ועובדת ההשמה בעצמה על האישה לחפש עבודה ,לדעתה. מה�כמה 

יוצרת ו אחריה קבתעובדת ההשמה עו, לאחר שהאישה הושמה.  ועצמאותיוזמה, להביא להעצמה

ליטה חשובי� מאוד כדי קשלב ההמעקב והליווי ב. השלוש�זמתה אחת לחודשיי�ומי אתה קשר

 במקרי� של פיטורי� או נשירה . במקו� העבודהשעולי� ע� קשיי� ולחצי� נשי� להתמודדלסייע ל

 .הפקת לקחי� מהניסיו�ובחיפוש עבודה בנשי� לשוב מסייעת עובדת ההשמה , מרצו� מ� העבודה

 

איו� יהכנה לר, כתיבת קורות חיי�: תפותהקניית ידע וכלי� למשתל  ג�עובדת ההשמה אחראית

וכל , במקומות תעסוקהומעקב ביקור , ליווי למקומות תעסוקה, איו� עבודהיליווי ראשו� לר, עבודה

בהמש� היא מקיימת פגישת הערכה ע� המשתתפת . זאת בהתא� לצרכי� השוני� של כל משתתפת

היא עורכת פגישת סיכו� ע� , סו�לב. ועובדת הליווי וכ� ע� עובדת הליווי והמטפלת הקלינית

 תוכנית( לתיעוד ומעקב כלי�בהכנת ג� עובדת ההשמה עוסקת . ע� עובדת הליוויוהמשתתפת 

גר טופס מא, טופס מעקב, טופס ריכוז נתוני�, עדכו� עובדת ליווי, סיכו� פגישה, תעסוקתית פרטנית

את ע� עובדת הליווי ונ� ומכינה  היא דואגת לרישו� נתוני� ועדכ,)טופס מיפוי מעסיקי�, מעסיקי�
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הפניה לשירותי� ל , התעסוקתיתהסדנלעובדת ההשמה אחראית ג� . הדוח הסופי על כל משתתפת

 ). פירוט בהמש�אור(ניצול משאבי קהילה קיימי� וקיימי� בקהילה 

עובדת ההשמה עוסקת באיתור מקורות תעסוקה בקהילה ויצירת מאגר מעסיקי� , במקביל

, מודעות דרושי�, אינטרנט, חברות ציבוריות, מעסיקי� פרטיי�, ת כוח אד� חברובאמצעות(

. את�מיפוי גורמי� רלוונטיי� בקהילה והבניית דר� עבודה , )יועצי תעסוקה ועוד, לשכות תעסוקה

מאמנת ,  ניהול תקציבבתחו�מתנדבי� : תוכניתקשר ע� ספקי חו� של היוצרת היא כמו כ� 

יועצת ,  לכ�למי שזקוקה העורכת את האבחוני� התעסוקתיי� מאבחנת תעסוקתית, קבוצתית

כ� ו, תדמית ומומחה בדיני עבודה המלמדי� בחלק מהמפגשי� במחזור השני של סדנת התעסוקה

 . משאבי קהילה נוספי�

 

 של העובדת במהל� השנה הראשונה התפקיד – ליווי בתעסוקההעוסקת בעובדת סוציאלית 

לא , תוכנית לנכנסו בשלב מתקד� :במקרי� האלה פרטני רגשי  התמקד במת� ליוויהסוציאלית

 בשלב של שיקו�סיימו טיפול וה�  –או לחלופי� ,  מחו� למערכתוהגיע,  לעבודה קבוצתיתהתאימו

טיפול מדובר בבשנה הראשונה . עיבוד התנסויות בהקשר של תעסוקה, תמיכה,  לליוויוזקוקות

 . באופ� משמעותיוהורחבהתפקיד תחומי  הא� בשנה השניי ).�20כ( מעטותמשתתפות ב

 

השתתפות בדיו� של : תעסוקה וביצועו בשנה השנייהב ליווי עובדתהגדרת התפקיד של להל� 

קבלת ההפניה ,  התעסוקהתוכניתהפניית מטופלת לבנושא ) הקליני והתעסוקתי(כולו הצוות 

 תוכניתבלמטופלת זמני� לוח קביעת ,  ההשמהעובדתאינטייק של האישה ע� , מהמטפלת הקלינית

מועדי פגישות  קביעת – במקרי� שאי� מטפלת קלינית. מטפלת הקלינית שלהויידוע של ה התעסוקה

כלי� לפתרו� בעיות , יחסי אנוש, אישיות ע� המשתתפת לצור� עבודה על ההתמדה בעבודה

טיפול , התארגנות סביב היציאה לעבודה מבחינת סדר יו�, בסיטואציות שונות במקו� העבודה

וכ� התמקדות בעמדות ותפיסות המקדמות או חוסמות תהלי� של השתלבות בעול� ', בילדי� וכו

היא , בה� יש מטפלת קליניתשבמקרי� . התעסוקה לצד תכני� רגשיי� מקדמי� או חוסמי�

 בתהלי� העולי�שתעבוד ע� המשתתפת על התכני� שלעיל ורכזת הליווי תנהל מעקב אחר התכני� 

 .  שבועות עד חודששלושהאחת ל: תדירות המעקב. ל המטפלת הקליניתהליווי אצ

 

�של הנשי� שהופנו לשירות ( הליווי עוסקת בקבלת משוב על תהליכי אימו� אישי עובדת,  על כ�נוס

היא עורכת פגישת הערכה , )של אלה שאובחנו(היא מקבלת סיכו� של אבחו� תעסוקתי , עודותיו) זה

, כמו כ�.  לפי הצור� ההשמהעובדתו ע� המטפלות הקליניות ו/ה או ההשמעובדתע� המשתתפת ו

פסי ותכנו� טלהליווי אחראית עובדת .  ההשמהעובדתהיא עורכת פגישת סיכו� ע� המשתתפת ו

 ההשמה מסכמת עובדתע� ויחד מחשוב תהליכי העבודה ל, מעקב ואיסופ� מהמטפלות הקליניות

 .בדוח את העבודה ע� כל משתתפת
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  לאחר הגדרת התפקידי� המחודשת,השנייה� של תהלי� העבודה בשנה סיכו

 תוכניתכל הנשי� המטופלות במרכז אמורות להיות מופנות לש מאחר – תוכנית נשי� לאיתור

עובדת הליווי פונה לצוות הקליני ובודקת מיה� הנשי� שיכולות להשתלב , )למעט מקרי� חריגי�(

 . מתבצעת בישיבה של כל הצוותתוכניתהפניה לההחלטה על ה.  ומופנות אליהתוכניתב

 

 של כל אישה מתבצע במשות� על ידי עובדת ההשמה ועובדת תוכניתל) אינטייק(קבלה ריאיו� 

.  לאפשר לשתי הרכזות להכיר כל משתתפת ושהמידע על כל אחת תהיה אצל שתיה�זאת כדי. הליווי

 בתחו�השמות וג� ה בתחו� שתיה� ג�ל תור�התהלי� מתמקדת בתחו� תפקידה וכל רכזת 

 . מעקבה

 

 :שוני�עוסקות בתחומי� לאחר האינטייק שתי הרכזות 

 

 /השמות בתעסוקהל, )לאלה שזקוקות לכ�(חו� תעסוקתי הפניה לאבל אחראית עובדת ההשמה

 . מעקב אחר ההשמהל ואימו� האישיל,  התעסוקתיתהסדנל, לימודי�

 

התכני� שעולי� אצל המטפלות הקליניות  של המידע וזרגשי וכ� בריכה בהיבט עוסקת עובדת הליווי

כל הגורמי� ונגיש למלא כדי שהמידע על כל אישה יהיה .  ההשמהעובדתבזיקה לתעסוקה ואצל 

, מרכזת את כל המידע הליווי עובדתהצוות וכל  על ידי  הליווינעשה, המעורבי� בטיפול באישה

ומעדכנות ליווי נפגשות פע� בשבוע הובדת עוהשמה עובדת ה. "אינטגרטורית"מתאמת ומתפקדת כ

על הדרכה בנפרד ג� כל אחת קיבלה . על כל משתתפתמלאה כ� שלכל אחת מה� יש תמונה  זו את זו

על ידי שניתנו סדנאות בהרצאות והשתתפה בו בנושאי� תעסוקתיי�ידי המאבחנת התעסוקתית 

 . בסו� השנה השנייהע" מעמותת נטאנשי מקצוע

 

הגדרת התפקידי� ושיתו� הפעולה בי� הצוות הקליני ב השינויהשנה השנייה ניכר בסו� , לסיכו�

בשנה השנייה , מזאתיתרה .  הליוויעובדתשל  רבה יותר  מעורבותישוהצוות התעסוקתי ו

תכני� אלה ש מחשבה ע� הנשי� על תכני� בעלי זיקה לתעסוקה מתו� עבדוהמטפלות הקליניות 

ות הקליניות לעסוק ג� בה� ולתעד אות� כ� שכל התכני� חלק מהטיפול ושעל המטפלג� ה� 

ארגו� התפקידי� התקשורת בי� נית� לומר שבעקבות רה. על ידי עובדת הליווי, כאמור, ירוכזו

 .ויש תיאו� בי� כל הגורמי� המתעדכני� תדיריותר  ההצוות התעסוקתי והצוות הקליני טוב

 

 סדנאות הכנה לתעסוקה שהתקיימו במרכז

:  מחזורי� של סדנאות הכנה לתעסוקהשלושה התקיימו תוכניתהשנתיי� של הפעלת הבמהל� 

 היו הקניית ידע ההמטרות העיקריות של הסדנ. יי� בשנה הראשונה ועוד אחת בשנה השנייהתש

 . תעסוקה וכ� העצמה וחיבור בי� תעסוקה לבי� הערכה עצמית ומסוגלות עצמיתהומיומנויות בנושא 
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.  לבי� שני המחזורי� שהתקיימו אחריוה של הסדנהמחזור הראשו�בדל בי� היש יש לציי� כי 

 שלוש כל אחד מה� אר�,  מפגשי� שבועיי�15 כללה, שהוגדרה כמשימתית, במחזור הראשו� הסדנה

� ממומחית הונחתה על ידי  ו23.1.08�17.10.07 התאריכי�התקיימה בי� הסדנה . שעות אקדמיות

 . "רוח נשית" חו� שהופנתה על ידי עמותתה

 

התחברות : כגו�, הוכ� סילבוס מפורט אשר כלל העצמה של היבטי� אישיי� ממוקדי תעסוקה

הסדנה עסקה ג� בהקניית ידע . זהות אישית וזהות מקצועית ועוד, ניסיו� וכוחות, כישורי�, ליכולות

מיומנויות , �הכנת קורות חיי, מקורות מידע לחיפוש עבודה: לדוגמה. ומיומנויות בנושא תעסוקה

יצירת אופק תעסוקתי ובניית , ניהול תקציב, זכויות, אסרטיביות, לעמידה בהצלחה בראיונות עבודה

 .  תעסוקתית אישיתתוכנית

 

אחת עזבה לאחר המפגש הראשו� ואחת החלה ( נשי� 2 נשי� א� כבר בהתחלה נשרו 20לסדנה הופנו 

 נשי� נשרו 2ועוד )  על ידי רכזת ההשמההסדנה והועברה לליווי אישי המפגש שללעבוד בשעות 

 15 מתו� �4ב. �16 ל9 מספר המשתתפות במפגשי� נע בי�. את הסדנה נשי� סיימו 16. בהמש�

יש בידינו דיווח נוכחות רק משבעה  ( נשי�11 מפגשי� נכחו שלושהוב,  נשי�13מפגשי� נכחו 

  .)מפגשי�

 

להקנות לי " :מעשי�במישור התעסוקתי. א: �באו לידי ביטוי בשני מישורימהסדנה ציפיות הנשי� 

; " לא עובדת�לעזור לשנות את מצב התקיעות שהייתי בו " ;"בראיו�, מיומנויות במציאת עבודה

 רציתי לגעת באופ� כללי" :רגשי�במישור האישי .ב ;"לתת לי כלי� להתמודד במקו� עבודה"

 ."דות מאכי החרדות שלי מהנושא הזה קש, במשהו שקשור לעול� העבודה

  

יותר ממחצית� דיווחו שהציפיות שלה� , המחזור הראשו�משל המשתתפות על הסדנה לגבי המשוב 

 וה� "עצמי"דר� הצגת ה, מודעות עצמית, ה� בנוגע לחיזוק הביטחו� העצמימומשו במידה רבה 

וד ה� ציינו שהנושאי� היו חשובי� מא. בנושא קבלת כלי� למציאת עבודה והתנהלות בעת ריאיו�

היו , ע� זאת. למדו על נושא תעסוקה וא� ציינו לשבח את תרומת המנחה וסגנו� הנחייתהה� ו

 ציינו שהאווירה הייתה נינוחה  מהנשי� כמחצית:חילוקי דעות לגבי האווירה ששררה בקבוצה

 .והקבוצה שימשה כמקור תמיכה א� המחצית האחרת דיווחה על מתחי� שנוצרו בקבוצה

 

הקשיי� התייחסו לגודל : הת וג� המנחה התייחסו לקשיי� שעלו בסדנג� המשתתפו, ואכ�

רמה קוגניטיבית ומצב , רקע תעסוקתי,  של המשתתפותלהרכבה ההטרוגני מבחינת בשלות, הקבוצה

 לתכני� טיפוליי� והיה צור� לשי� גבולות שיבחינו בי� קבוצה טיפולית "גלישה"הייתה . רגשי

ביטויי� של תסכול וחרדה ללהתנגחויות ו, אלה הביאו למתחי�גורמי� . לקבוצה ממוקדת תעסוקה

 . מהמשתתפותכמהאצל 

 

 תשע בת נבחרה קבוצה קטנה יותר:  הופקו לקחי� ונערכו שינויי�ה של הסדנר השניוהמחזלקראת 

ועל פי המלצות העובדות הסוציאליות הקליניות היו ,  תעסוקתיתהבסדנבעבר  אשר לא התנסו ,נשי�
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 .  חיפשו עבודה או עבדוומרבית� נמצאו בשלב טיפול מתקד� �ה.  לכ�בשלות

 

היא ). 30.06.08 – 10.03.08תאריכי� ב( מפגשי� 15 זו כללה הג� סדנ, מבחינת המבנה והתכני�

 בכל ונכחהליוותה את הסדנה , שהנחתה ג� חלק מהמפגשי�,  ההשמהעובדתהוכנה ורוכזה על ידי 

 הסדנה וחומרי עזר מגווני� לנושאי� תוכניתשכלל את ,  נית� תיק אישילכל משתתפת. המפגשי�

עסקה והסדנה נבנתה בצורה מודולארית ובשיתו� פעולה ע� גורמי� נוספי� מהקהילה . השוני�

 :נושאי� הבאי�ב

עריכת חוזה , תיאו� ציפיות, היכרות,  התעסוקהתוכניתהצגת ,  פתיחת הסדנה–מפגש ראשו�  �

 .חלוקת תיקיות, קבוצתי

 בשיתו� ע� עובדת "תות תקשורת" מחברת מאמנת קבוצתיתשי� הונחו על ידי שישה מפג �

קורס אימו� להעצמה אישית דר� ערו� ":  שהנחתהתוכניתהמאמנת כינתה את ה(ההשמה 

 ). "התעסוקה

יצירת חזו� , התמודדות ע� מציאות בלתי רצויה, הקשבה, תקשורתשעסקו בשלושה מפגשי�  �

ריאיו� , שיחה מקדימה לריאיו� עבודה, כתיבת קורות חיי�, מקצועי מול יכולות וכישורי�

 . השניות90אפקט , שפת גו�, סל יכולות, עבודה

 .שני מפגשי� ניתנו על ידי יועצת תדמית ותיקה �

 . בנושא זכויות נשי�,)מרכז זכויות נשי� עירוני (ע"מנ מתנדבת ממרכז , מפגש ע� עורכת די� �

הצגת הנושא והתנסות  ("פעמוני�"  ידי עובדת מעמותתמפגש אחד בנושא ניהול תקציב נית� על �

 ).ברישו� כל ההוצאות הכספיות

 . מפגש סיו� �

 

 משוב מהמשתתפות

 את תרומת� וציינומרוצות מאופ� הפעלת הסדנה על ידי שתי המנחות היו כל הנשי�  השניבמחזור 

והייתה  דבריה� יע אתהזדמנות להשמ לה� שניתנהה� הרגישו . אישי��האישי והבי, במישור המקצועי

, תחושת העצמהבבתחו� האישי  תרמה לה�ה� מציינות כי הסדנה . מי שהקשיבה לה� ועזרה לה�

 עול� העבודהל כהכנהתעסוקתיי� �בכלי� מעשיי� –ובתחו� התעסוקתי שיתו� ותמיכה קבוצתית 

,  תמיכהקבוצת, תחושת שייכות: בולט הדגש שנית� לתרומת הסדנה בתחו� האישי. חיי� בכלללו

קיבלתי כלי� טובי� והרגשתי " :למשל. (גילוי העוצמות האישיות שלה� ובירור�, העצמה אישית

, לכלי� מעבר"; "ג� יכולתי להביע את עצמי וג� להתחבר לחברות, שהסדנה מפתחת ומעצימה אותי

שתי  )."וזה מאוד מקד� א� כי ג� הכלי� הפרקטיי� חשובי�, טחו� ואמונה בעצמייקיבלתי המו� ב

 ,והשנייה, מש� האימו� הקבוצתי להארי� את ,הראשונה: הצעות לשיפור הועלו על ידי המשתתפות

 . הציעו להעביר בצורה אחרתש ,נוגעת למפגש בנושא תדמיתנות

 

 משוב מהמנחות

 , על ידי שתי מנחותמשותפת של הנחיהחשיבותה ההשמה והמאמנת הקבוצתית ציינו את עובדת 

הישגי . להתבטאמה� לכל אחת  ואפשרו ל אחת מהמשתתפות בקבוצהקשובות לכהיו שתיה� 
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פתיחות רבה ושיתו� פעולה בי� הנשי� לבי� עצמ� ובי� הנשי� , וירה טובה מאודויצירת א: ההסדנ

 הגברת המוטיבציה של הנשי� ;ת עניי� בקרב הנשי� בתוכני הסדנהיציר; לבי� שתי המנחות

, התבדחו, �הקפידו על לבוש, באו בשמחה ,תתפות� בהש הנשי� התמידו:להשתת� בה ולהתקד�

ה� קיבלו כלי� להתפתחות והעצמה אישית באמצעות . אופטימיות ותקווהוהקרינו דאגו לכיבוד 

מיפוי יכולת , הצבת חזו� אישי: האימו� הקבוצתי ופעילויות חווייתיות בקבוצה בנושאי� כגו�

א� , מעטותא� כי , של תסכולתגובות  היו. תקשורת, הצגה עצמית, ידע תיאורטי, וכישורי�

חברתי  קשר נוצר.  בעקבותיה� היו ג� ביטויי� רבי� של תמיכה שעזרו להתמודד ע� מצבי� אלה

 .סדנהג� מחו� למפגשי הבי� הנשי� 

 

תות "חברת מ מפגשי� שהונחו על ידי מאמנת בכירה שישההתקיימו , לאימו� הקבוצתיבאשר 

וג� ,   בסדנת התעסוקה הייתה לתת כלי� להעצמה תעסוקתיתמטרת האימו� הקבוצתי. "תקשורת

 לעודד אות�עצמי וכ� הער� ההעלאת ללחיזוק הביטחו� העצמי ו לתרו� – להתייחס לפ� האישי

קיבלו  ולאחר כל מפגש ,טיפול באכזבות ועוד, כגו� אחריות, הועלה נושאבכל מפגש . לחשוב אחרת

בנושא התעסוקה  תו� התמקדות מחייה�מאות דוג שבה� נדרשו להביא, משימותהמשתתפות 

 . והתחברות לחזו� וליעדי� שה� בחרו

 

 ושל זכות "ביחד" תחושה של, שיתו� פעולה, על פי המנחה היו פתיחות הישגי האימו� הקבוצתי

ובחרו יעדי�  הציבו – לפעולה� התחילו והייתה פריצת דר� , מבחינה זאת. להיות חלק מהקבוצה

החליטו לדבר ע� הממונה בעבודה או ע� , כתבו קורות חיי� וג� שלחו אות�, בתחו� תעסוקה יעד

היחסי� ע� על   השפיעו לטובההיחסי� החברתיי� בקבוצה: היו ג� תוצרי לוואי. תה ולהתקד�עמי

 הנשי� פעלו ל היו שלא כלגבי ההישגי�ות המנחה הסתייגוי. בני המשפחה וע� חברות מחו� לקבוצה

 ולתהלי� ארו�  רב יותרזמ�לזקוקות , תעסוקהה בתחו�בעיקר , � שחלק מה�וייתכ באופ� תכליתי

ער� העצמי  התחושתונתנו ביטוי ל שחוו המינית הפגיעה ברמיזה עלשוב ושוב שדיברו מי היו . יותר

 . "בטח יפטרו אותי. אי� סיכוי שישלמו לי יותר... מי אני ש": הנמו� שלה�

 

 אפשר להעלות בושהמסגרת הקבוצתית שהעניקה לה� מקו� ) 1 :ה�הגורמי� המקדמי� העיקריי� 

הכלי� המעשיי� )  2; לקבל כלי� וללמוד מהמנחות וכ� מהחברות, דברי� ולשת� את האחרות

על , הדגש שנית� על אפשרות הבחירה שלה�) 4; התמיכה ההדדית והתמיכה מ� המנחות) 3; שקיבלו

 והתסכולי� שלה� ולא מישהו אחר "רבנותקו" ומה"תקיעות" כ� שה� יכולות להחליט לצאת מה

 שהביטו מיהיו , )"נגעו ועשו"(לעשייה מיד גשו י היו נשי� שנ–הדגש שנית� על עשייה ) 5; עבור�

מסקנותיה של מ). מתקשה ("רוצה א� אני עוד לא ש� אני מאוד"והייתה ג� מי שגרסה כי , מהצד

רצוי לקיי� . ד שניי� עד ארבעה מפגשי�המאמנת עולה כי לא די בשישה מפגשי� ורצוי להוסי� עו

או ליווי של עובדת ההשמה או אולי השלמה /הסדנה וסיו� מפגש מעקב קבוצתי אחת לחודש לאחר 

 .חלק� וליווי אישי לאחרותלקבוצתית 

 

 שחל בעקבות ההתנסות והסקת המסקנות התפתחות ושיפורנית� להבחי� בתהלי� של , לסיכו�

 והדבר מתבטא בהלימה בי� ,ג� ב וי� במחזור בסדנהבהתא�  שינויי�  והכנסתאשל מחזור סדנה המ
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הופקו לקחי� ממחזור א של הסדנה ה� בנוגע לגודל . המשובי� של המנחות ושל המשתתפות

שינויי� אלה נתנו את ). הרכב פחות הטרוגני(וה� בנוגע להרכבה ) קבוצה יותר קטנה(הקבוצה 

הידברות ,  של תחושת שייכותיצירהאפשרה זו וירה וא. האותותיה� באווירה הטובה שנוצרה בקבוצ

היא האווירה הטובה , ואכ�. הפיכת הקבוצה לקבוצת תמיכה בתחו� התעסוקתי והאישי, פתוחה

 הביעוהרצו� ש  בשביעות ג� לידי ביטוידבר שבא ביותר העולה מהמשובי� המאפיי� הבולט 

בודדות בקבוצה  קשורי� לרוב לנשי�היו מעט ביטויי תסכול וה� היו . המשתתפות והמנחות

שתרומת הסדנה בתחו� התעסוקתי לכ� יש לשי� לב . ולהשפעת דבריה� על חלק מחברות הקבוצה

) בתחושת ער� עצמישיפור בעיקר (רגשי �ובתחו� האישי) עשייה של ממש ועוד, הצבת מטרות, כלי�(

 מעידה על כ�, תעסוקהבשמדובר א� , תרומה בתחו� האישיהחשיבותה של . מודגשת שוב ושוב

עלה הרעיו� לקיי� את סדנת . זה בזהרגשי וההיבט התעסוקתי משולבי� �שההיבט האישי

  כדי שתוכל להפיק תועלתשנקלטה בה אלא לאחר תוכניתמיד ע� כניסת האישה להתעסוקה לא 

חל ההתקיי� בשנה השנייה ש המחזור השלישי של הסדנניסיו� מסוג זה נעשה ב. ה מהסדנרבה יותר

 .2009יולי מ

 

 מועדו� תעסוקתי

מסגרת מעקב ותמיכה בנפתח מועדו� תעסוקתי ) 2009מאי  (תוכניתבאמצע השנה השנייה להפעלת ה

 דקות �15כ (אחרהוחלט להפעיל את המועדו� במבנה . תוכניתעבור נשי� מהמחזור הראשו� והשני ב

. יפולי שקשור יותר למרכז הטהתחו� לבי�  התעסוקתיהתחו�� כדי להפריד בי) הליכה מהמרכז

 כוללת הרצאות תוכניתה. "מער� היו�" הליווי ועובדת עובדת,  ההשמהעובדת על ידי תוכניתנבנתה 

המיועדות לנשי� ) לנשי� שעוסקת בקידו� קריירה ,ע"בשיתו� ע� עמותת נט(מגוונות וסדנאות 

לנשי�  ).ציו� חגי� ועוד, טיולי�( יש פעילויות חברתיות כ�כמו . הדרכה לצוות שיעוריעצמ� וכ� 

 בפעילויות המועדו� כדי  להשתת�ניתנה אפשרות תוכניתהמטופלות במרכז שטר� השתלבו ב

 תוכניתאת הלבסס  מטרת המועדו�. יות בתחו� התעסוקהפעילומההרצאות והשתוכלנה ליהנות מ

 למיועדו� במסגרת המ) בהתנדבות(מו� האישי נית� יג� הא. רשת חברתית תומכתולשמש  הלהעשירו

 . נשי��20בשנה הראשונה לפתיחת המועדו� השתתפו כ. שנמצאו מתאימות לכ�

 

 חודשי� שמונה עצמה וכחצי שנה או תוכניתהכוונה היא שהמשתתפת תשהה בממוצע שנה ב

יש . לפי הצרכי� והקצב האישי של כל אישה,  א� כי חייבת להיות דיפרנציאציה,במועדו� התעסוקה

, שימור מקו� עבודה, או ליווי ותמיכה,  א� למטרת חיפוש עבודה,רב יותר נשי� שזקוקות לזמ�

לעת עתה אי� , באשר למועדו� התעסוקתי. וא� לצור� התמודדות ע� סיטואציות שעולות בתעסוקה

פתוח לנפגעות תקיפה מינית ולכוונה לקצוב בזמ� את ההשתתפות בו אלא לראותו חלק מהמרכז 

המצטבר  ע� הניסיו� .העשרה בנושא תעסוקהמבקשות עבודה או לנשי� שנתקלות בבעיה באותו 

 . ופעולותיו המועדו�תפקידאת יותר טוב  שגבלאפשר יהיה 

 

 סיורי�

ביקור במפעל לשוקולד שהקימה  ,בשנה הראשונה לצפו� האר�: שני סיורי�נערכו  תוכניתלנשי� ב

 . של נשי� בדואיותיוזמותפעל ביקור במ, ובשנה השנייה לדרו� האר�, אישה שג� היא נפגעה בעבר
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 והקהילהלשירותי� חברתיי� שירותי� הניתני� בשיתו� פעולה ע� משאבי המינהל 

 �6 נשי� בשנה הראשונה ו15 , לנשי� מחוסרות כיוו� תעסוקתישירות זה נית� – אבחו� תעסוקתי

ותיקה ת האבחוני� נערכו בקבוצה בשני מחזורי� על ידי מאבחנת מקצועי. נשי� בשנה השנייה

. התקיימו במרכז לטיפול בנפגעות תקיפה מינית בראשו� לציו�ו) פסיכולוגית תעסוקתית(ומנוסה 

רקע של האוכלוסייה ה עלמידע לה ונתנו ע� המאבחנת   פגישת הכנהערכו תוכניתחברות סגל ה

ל נדו� האבחו� של כ) קליני ותעסוקתי(בישיבת הצוות , לאחר האבחוני�. ומטרת ההפניה לאבחו�

בפגישות .  לשלב בי� ההיבט הטיפולי לאבחו� התעסוקתי ולהתחיל לגבש כיוו� תעסוקתיכדיאישה 

  דיווחה עלעובדת ההשמה .האבחו� המאבחנת את תוצאותמסרה ג�  ,שנערכו ע� עובדת ההשמה

 .נלחצו והיו במתח, ה� חששו: הקושי שחוו הנשי� שאובחנו

 

 ע� עוזרת יחד תוכנית משתתפות ב�7לנער� סיסי קורס מחשבי� ב  – "שובלי�"קורס מחשבי� ב

ס "עובדת קהילתית ומתנ וע� בפרויקטי�נהל לשירותי� חברתיי� בראשו� לציו� העוסקת יראש המ

 .שני מדריכי�בהתנדבות נתנו את הקורס . "שובלי�"

 

 ,עמותה המגייסת מתנדבות שקיבלו הכשרה באוניברסיטת בר איל�זוהי   – "פעמוני�"עמותת 

ראש עיריית ראשו� לציו� הקצה . בנושא ניהול נכו� של תקציב תוכניתבלסייע למשתתפות ה רתומט

  מאוד ההשמה מדווחת ששיתו� הפעולה היה מוצלחעובדת. חצי משרה לטובת נושא זה בעבודה

בהתנדבות על ידי שניתנה , הרצאה ופעילות במסגרת סדנת התעסוקה) 1:  האלהמישורי�הבשני 

 משפחות בליווי אישי 8 היו 2008 בסו� יולי :ליווי פרטני של משפחות) 2. � לציו�רכזת סני� ראשו

ובאופ� חריג התקבלו ג� נשי� , הייתה פגישה לקביעת קריטריוני� להפניית הנשי�. לניהול תקציב

 .  לעיריית ראשו� לציו�ת ייחודיגישה, )משפחהללא (בודדות וצעירות 

 

שנייה התווספו הבשנה  – נהל בראשו� לציו�ייב ובמכללה למבתל אב מ"בעלימודי� באוניברסיטה 

לימודי� באוניברסיטת תל ( נשי� 30מ אליה הופנו "לסל השירותי� לימודי� באוניברסיטה בע

וכ� לימודי� במכללה למינהל בראשו� לציו� באותה ) כולל הסעה וארוחה קלה, פע� בשבוע, אביב

 .מתכונת

 

ה בנושא זכויות נשי� במסגרת תדי� מהמרכז הרצ עורכת – עירוני מרכז זכויות נשי� – ע"מנמרכז 

מתנדבת בשדולת הנשי� ומייצגת , עורכת הדי� מתמחה בדיני עבודה. הסדנה התעסוקתית השנייה

 . בבית די� לעבודהלקוחות 

 

אחדות נשי�   – )ביטוח לאומי(ל " מיכאופרויקט )משרד הרווחה(שיקו� מקצועי להכשרה ומרכז ה

במהל� השנה לצור� ) ניצול מכסות של משרד הרווחה להכשרה מקצועית(שיקו� המרכז הופנו ל

אישה נוספת התחילה .  ללימודי טכנאות1,  נשי� הופנו לקורס ספרות2: רכישת הכשרה מקצועית

 נמצאת בתהלי� של אבחו� ושיקו� �1ו , של הביטוח הלאומיל"מיכא לפרויקטוהפסיקה מיד ועברה 
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המתקיימות  נשי�הכשרה לתעסוקה עבור  לש ייחודי פרויקט הוא ל"מיכא פרויקט. ברחובות

 ).קורסי� מקצועיי�, אבחו�(מקצבת נכות 

 

 מה� עברו לשלב ב 3:  בשנה אתוכנית נשי� מה4 זה משתתפות בפרויקט – "עסק משל�" תוכנית

 פרויקטההנשי� את הציגו בו שאנשי הצוות היו בטקס הסיו� (לאחר שסיימו בהצלחה את שלב א 

 .אישה נוספת נכנסה לשלב א במחזור חדש). שלה�

 

תרומה אחת : גויסו והתקבלו תרומות מגורמי� פרטיי� – גיוס תרומות פרטיות למלגות לימודי�

למימו� נסיעות לראיונות עבודה שימשו כספי התרומה . תוכנית למע� הנשי� בשקלי� 1,000של 

כל  (תוכנית נשי� ב2 עבור שקלי� 4,000וספת של  תרומה נכמו כ� התקבלה. למשתתפות שלא עבדו

 נבדקת אפשרות .בשכר לימוד של קורס הנהלת חשבונותשנזקקו לסיוע   ,) שקלי�2,000 –אחת 

  .קורס פסיכומטרי וקורס מקצועיב  המשתתפותתוכנית נשי� נוספות ב2 לגיוס תרומה עבור

 

  מוועדת קריטריוני� של עמותתשקלי� 1,000 מלגה בס�נשי� קיבלו  3 – "יעלי�" מלגות מעמותת 

 ).בראשו� לציו�במצוקה  התומכת בבני נוער עמותה ("יעלי�"

 

, העמותה מעבירה השתלמות לעובדת הליווי. "נשי� לטובת עצמ�" עמותה הקרויה – ע"עמותת נט

ההשתלמות מועברת על ידי פסיכולוגי� ועובדי� . עובדת ההשמה ולמטפלות הקליניות במרכז

ארבע  של  מפגשי�שמונה הועברו ולהכ� בס. יי� ועוסקת בתעסוקת נשי� וקריירה נשיתסוציאל

 .שעות

 

 �חיילי� משוחררי� בעיריית ראשו� ל שיתו� פעולה ע� יוע� התעסוקה האחראי נוצר, כ� לענוס

משתתפות להפנות  הבעיה היא שאי אפשר. לציו� וכ� ע� אשת קשר בלשכת התעסוקה בראשו� לציו�

המרכז שמאחר ) כשליש מהמשתתפות בשנה הראשונה(שאינ� תושבות ראשו� לציו�  תוכניתב

 .הדבר נכו� ג� לפרויקטי� אחרי� של העירייה. הוא אזורילנפגעות תקיפה מינית 

 

האימו� נית� על ידי קבוצת .  נשי� אימו� אישי12 הראשונה קיבלו בשנה – )coaching(אימו� אישי 

יהיה  תוכניתהוחלט שהאימו� האישי ב. ת המאמני� בישראלמאמנות לעשייה חברתית של לשכ

לעזור למשתתפות לגבש כיוו� תעסוקתי : המיקוד. אימו� תעסוקתי ולא יעסוק בהיבט הטיפולי

צמיחה אישית ומקצועית לקראת יציאה ולעודד להתנסות בהצלחות , ולמצוא מטרות תעסוקתיות

האימו�  לחשיבות השמירה על גבולותמודעות להיות  נאמר כי עליה� למאמנות. לעצמאות כלכלית

  .טיפולי� וציפיות של המשתתפות לעיסוק בהיבט הרגשי"גלישות"ייתכנו שמאחר  התעסוקתי

 

הצוות הקליני והתעסוקתי במרכז היו מוכנות מבחינה רגשית שלדעת , האימו� נית� לנשי�

, אולי עבודה חלקית, ול� העבודההיה לה� קשר לע, עבדו(בכוחות עצמ� לפעול יכלו כבר ו, ותפקודית

האימו� התחיל לאחר סיו� המחזור הראשו� של סדנת התעסוקה כ� שלא הייתה ). לא הולמת ועוד

 .והנשי� לא קיבלו בעת ובעונה אחת את שתי התשומות ביניה� חפיפה
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האימו� האישי ש הראו המשובי� של כל הגורמי� המעורבי� במחזור הראשו� של האימו� האישי

 הושמו או התעצמו 12 נשי� מתו� 6( להעצמה ולהתמקדות בתעסוקה לחלק ניכר מהנשי� תר�

 נראה ג� שהנשי� שסיימו טיפול קליני הצליחו להפיק תועלת).  על פי דיווח הצוות במרכז,בעבודה

 בלבל האימו�היו מי ש וא� לחלק מהנשי� אימו� לא עזרה, ע� זאת. מהאימו� האישירבה יותר 

עדר קשר רצו� בי� ימערכתי וה עדר תיאו�יה.  גבולות או להצפה רגשיתלאובד� ר�ג, וערער אות�

למנוע או  שהיה בכוחו, או הצוות התעסוקתי במרכז לא אפשר מעקב צמוד/המאמנות למטפלות ו

על כ� הוחלט לא להמשי� באימו� במתכונת זו ובמקומו . לפחות לעצור או למת� השפעות כאלה

  וכ� להציע אימו� אישי לנשי� , התעסוקתיתה הסדנתוכניתמו� קבוצתי במפגשי� של איכמה לכלול 

בשנה השנייה נית� אימו� אישי .  צוות המרכזלדעתשתחשבנה למתאימות ובשלות לכ� יחידות 

לפי אות� קריטריוני� שנקבעו )  מאמנות4( על ידי מאמנות מתנדבות נית�האימו� . אחדות נשי�ל

 .תהלי�ב נוספות החלו �3 ו אימו� נשי�4יה עברו סו� השנה השניב. בשנה הקודמת

 

   להמשכהתכנו� עתידי ותוכניתיציאה מה

 התעסוקה ג� לאחר השנתיי� הראשונות תוכניתחלט להמשי� בו התוכניתכבר בשנתה השנייה של ה

בהתא� לכ� נעשתה פנייה למשרד הרווחה לתמיכה בהמש� .  בתמיכת הביטוח הלאומיהלהפעלת

 .ה נענתה בחיובהפניה ותוכניתה
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 וצרי�ת

 

 לימודי�/השמות בתעסוקה

ולאחר ) 27לוח  (תוכניתטוס התעסוקתי של הנשי� לפני כניסת� לאבפרק זה נציג תחילה את הסט

לימודי� וכ� לתהלי� ההעצמה של / המתייחסי� להשמות בעבודהתוכניתמכ� את תוצרי ה

 . המשתתפות

 

 )N=67 (תוכניתקתי של הנשי� לפני כניסת� לתעסוהטוס אסטההתפלגות באחוזי� של : 27 לוח

 עבודה במשרה מלאהעבודה במשרה חלקית

 
ע� 

הכשרה 
מקצועית

ללא 
הכשרה 
מקצועית

ע� 
הכשרה 
מקצועית

ללא 
הכשרה 
מקצועית

הכול  ס�
 עובדות

 ס� הכוללא עובדות

שנה ראשונה 

)26=N( 
11.5 26.9 11.5 19.2 69.2 30.7 100 

 מיכולל (שנה שנייה 
שעברו משנה 

ראשונה לשנה 

 )N=41) (שנייה

14.6 26.8 14.6 9.7 65.8 34.1 100 

 100 32.8 67.1 13.4 13.4 26.8 13.4 ס� הכול
בעת ההצטרפות 

 תוכניתל
40.2 26.8  33.0 100 

 

 מרבית, )כלכליי� �לרוב מאילוצי (תוכניתבעת כניסת� לעבדו נית� לראות כי מרבית הנשי�  27לוח ב

 תוכניתאל הפנו שעבדו  הנשי� רוב .ועסקו במשרה חלקית ורוב� ללא הכשרה מקצועיתהעובדות ה

 .עבודהמקו� השימור או העצמה בתעסוקה ו, תעסוקתילצור� שדרוג 

 

 לימודי� /השמות בתעסוקה

ועובדות בעקבות בעבודה  נשי� הושמו 57,  הראשונותבשנתיי� תוכנית נשי� שהשתתפו ב67מתו� 

מוצגת בלוח התפלגות הנשי� העובדות על פי ענפי תעסוקה בה� ה� עובדות  .תוכניתב ההשתתפות

28.  
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 )N=57(הנשי� העובדות על פי ענפי תעסוקה  : 28לוח 

 ענ� תעסוקה
מספר הנשי� 
 �שהושמו בענ

 זה

אחוז 
נשי� ה

שהושמו 
 בענ� זה

 1.7 1 רות לקוחותיש

 1.7 1 עבודה בקו יצור

 1.7 1 מוקדנית

 1.7 1 טכנאית הלחמה

 1.7 1 הנהלת חשבונות

 1.7 1 טכנאית חקלאות

 1.7 1 אחות מוסמכת

 1.7 1 עריכת די�

 1.7 1 תדמיתנות

 1.7 1 קידו� נוער

 3.5 2 מחשבי�

 3.5 2 סיעוד

 3.5 2 מנותוא

 3.5 2 אבטחה

 5.2 3 חדרנית במלו�/משק בית

 5.2 3 רפואה אלטרנטיבית

 10.5 6 טיפול בילדי�

 15.7 9 אלבאו� גישת /חינו�

 15.7 9 מכירות

 15.7 9 מזכירות

 100 57 ס� הכול 

 

 

יש  א� כי ,"נשיי�" או מקצועות הנחשבי� שירותשרוב הנשי� עוסקות במקצועות עולה  28לוח מ

, קידו� נוער, סיעוד, עריכת די�:  כגו�גבוההברמה הכשרה  בה� דרושהש תחומי�בנשי� שהועסקו 

 ). הלחמה, חקלאות(ש ג� נשי� העוסקות בתחומי� טכניי� חינו� וי, הנהלת חשבונות

 
 מספר השמות

  מציג 29לוח .  היה צור� ביותר מהשמה אחתותאחרולגבי השמה אחת די היה בחלק מהנשי� לגבי 

 . מספר ההשמות לכל אישה וכ� את מספר הנשי� שלא הושמוהתפלגות הנשי� לפי את 
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 )N=67 (מספר השמות לאישההנשי� לפי : 29לוח 
 

  השמותס� הכול  נשי�פרמס  השמותפרמס

 44 44 השמה אחת

 22 11 שתי השמות

 3 1 שלוש השמות

 4 1 ארבע השמות

 0 10 אי� השמה

 73 67 ס� הכול

 

 

 2,  נשי� נזקקו לשתי השמות11השמה אחת א� די היה ב ממחצית הנשי� שעבור יותרמראה  29לוח 

 .שולבו בעבודהלא שעדיי�  נשי� 10 השמות ויש 4 או �3לנזקקו נשי� 

 

 .לימודי� על פי היק� המשרה ועיסוק במקצוע הכשרה/ תיאור ההשמות בתעסוקה יוצג30בלוח 

 

 ס� הכול(תיאור ההשמות בתעסוקה על פי היק� המשרה ועיסוק במקצוע הכשרה : 30לוח 

 )73: השמות

 שכיחות   
שכיחות 
 באחוזי�

 הוכשרהשבמקצוע 
 לו

12 16.4 
 משרה מלאה

 24.6 18 מקצוע אחר

 41.0 30  לוס� הכ

 הוכשרהשבמקצוע 
 לו

12 16.4 
 משרה חלקית

 42.4 31 מקצוע אחר

 שילוב בעבודה

 58.9 43  לוכס� ה

 100 73 לימודי�/ל השמות בתעסוקהוס� הכ

 בלוח מופיעותנשי� שהושמו יותר מפע� אחת בעבודה וההשמות החוזרות כמה יש       *

 

 במקצוע) 16.4%( מה� 12: במשרה מלאה לעבודה) 41.0%( השמות 30 נית� ללמוד כי בוצעו 30לוח מ

בוצעו ) 58.9%( השמות 43,  זאתלעומת. במקצוע אחר) 24.6%( השמות �18אליו הוכשרה האישה ו

יוצא .  במקצוע אחר)42.5%( השמות �31במקצוע אליו הוכשרו ו) 16.4%( השמות 12: משרה חלקיתל

שליש כא� ) 77.1%(ללא זיקה להכשרה  במקצועותשמרבית ההשמות בעבודה בוצעו  ,אאפו

 מוצגת התפלגות ההשמות לנשי� העובדות 31בלוח .  הוכשרו לוהנשי�שמההשמות בוצעו במקצוע 

 .על פי ענפי תעסוקה והכשרה מקצועית
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 )N=73(ההשמות לנשי� העובדות על פי ענפי תעסוקה והכשרה מקצועית : 31לוח 

 

 ענ� תעסוקה

מספר השמות 
לנשי� ע� הכשרה 

 מקצועית

מספר השמות 
לנשי� ללא 

הכשרה מקצועית

 ס� הכול
�ההשמות בענ

 1 1  עבודה בקו יצור

 12 12  מכירות

 2 2  שרות לקוחות

 2 2  סיעוד

 3 3  חדרנית במלו�/משק בית

 3 3  אבטחה

 4 4  מוקדנית

 9 9  מזכירות

 1  1 טכנאית הלחמה

 1  1 הנהלת חשבונות

 1  1 טכנאית חקלאות

 1  1 אחות מוסמכת

 1  1 עריכת די�

 1  1 תדמיתנות

 1  1 קידו� נוער

 3 1 2 מנותוא

 3  3 רפואה אלטרנטיבית

 7 4 3 טיפול בילדי�

 4  4 מחשבי�

 13 5 7 אלבאו�/חינו�

 73 47 26 ל וס� הכ

 לה להשתת�  ביותר מתשומה אחת   וו� שכל משתתפת יכס� התשובות עולה על ס� המשתתפות כיו *    

 

 שהנשי� ששולבו במקצועות בעלי יוקרה גבוהה יותר ה� ג� אלה שעברו הכשרה עולה 31מלוח 

 מכא� שהכשרה מאפשרת ניידות תעסוקתית לתחומי עיסוק מבוססי�. ושולבו בענ� אליו הוכשרו

 .יותר

 

 השמה�הסיבות לאי

חדשות  היו נשי� 6: שנה השנייהה בסו� לא עבדו נשי� 10, אשונותהר בשנתיי� נשי� 67מתו� 

 . הגיע למרכזלא בריאות מטעמי ואישה נוספת תוכנית מהו פרש נשי�3, תוכניתב
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 תוצרי� בזיקה לממדי ההצלחה של תהלי� ההעצמה

העצמה שעברו החשוב להתייחס לתהלי� , לימודי�/מעבר להשתלבות של הנשי� בתעסוקה

 עודדה את המשתתפות לצאת תוכניתה, באופ� כללי. תהלי� שהוא ג� אמצעי וג� תוצאה, ולתוצריו

לקחת אחריות על חייה� ולפעול באופ� , כי הבראהמהמקו� הפגוע לעבר תהלי, "קורב�"ממקו� של 

 סייעה תוכניתההשתלבות ב. עבור עצמ�לפעול  גורמי� שמעכבי� אות� והחלו רה� למדו לאת. עצמאי

 ,בפועל. בו ה� מעריכות מצבי� שוני�ש) המעוות לרוב( על פחדי� ולפתח מודעות לאופ� לה� להתגבר

מידע על עול� התעסוקה וכלי� מעשיי�  (בתחו� הקוגניטיביהנשי� רכשו ידע והגיעו לתובנות 

העצמה וכ� ) לחיזוק הביטחו� העצמי והעלאת ער� עצמי (העצמה רגשיתה� חוו , )בתחו� התעסוקה

באה לידי ביטוי הלכה למעשה ש, )בניית רשת חברתית ותעסוקתית, ת שייכותתחוש (חברתית

 .  בתעסוקהבתחו� ההתנהגותי

 

 מוצגי� התוצרי� של התקדמות הנשי� בזיקה לממדי ההצלחה של התהלי� בארבעה 32בלוח 

הממצאי� מתייחסי� לשנתיי� הראשונות להפעלת ). חברתי והתנהגותי, רגשי, קוגניטיבי(תחומי� 

ה� ש תוצרי� אלה משמעותיי� מאחר.  עובדותושאינ�תו� השוואה בי� נשי� עובדות , כניתתוה

�ע� הסימפטומי� הפוסט הזקוקה להתמודדותיה זו י העבודה ע� אוכלוס"ליבת"מתייחסי� ל

 .טראומטיי� ג� בהקשר של תעסוקה כדי להשתלב בה בהצלחה

 

  החברתי, הרגשי, גניטיבישכיחות באחוזי� של התקדמות הנשי� בתחו� הקו: 32לוח 
 ההתנהגותיו

 

 נשי� עובדות נשי� לא עובדות

 נסיגה
ללא 
 שינוי

 נסיגה שיפור
ללא 
 שינוי

 שיפור
 התחו�/הממד

  

100.0 

 

 לימוד כתיבת קורות חיי� 97.9 2.1

 

66.7 33.3 

 8.5 91.5 

הבנת המשמעות ומוכנות 
 איו� עבודהילר

 

33.3 66.7 

 למידת דרכי חיפוש עבודה 93.5 6.5 

 

16.7 83.3 

 יה וחשיבה לעתידיפיתוח רא 82.6 17.4 

 

 )עבודה/ללימודי�(מוטיבציה  76.1 21.7 2.2 100 

התחו� 
 הקוגניטיבי

 

 שליטה בסימפטומי� 57.1 38.1 4.8 66.7 33.3

 

16.7 83.3 

 תחושת ער� עצמי ומסוגלות 86.0 14.0 

 

66.7 33.3 

 עצמאותתחושת  65.1 34.9 

 התחו� הרגשי

 

16.7 83.3 

 התחו� החברתי פיתוח רשתות תמיכה 64.3 35.7 

 

66.7 33.3 

 התמדה 64.3 35.7 

 

25.0 75.0 

 יחסי אנוש ע� עמיתי� 65.0 35.0 

 

40.0 60.0 4.9 34.1 61.0 

יחסי אנוש ע� ממוני� ובעלי 
 סמכות

 

 עמידה במשמעת ארגונית 74.4 23.1 2.6 75.0 25.0

התחו� 

 ההתנהגותי
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 ה� הנשי� העובדות וה� ,בכל ארבעת התחומי� שיפוררוב הנשי� מדווחות על  כי עולה 32מלוח 

 בקרב יותרשכיחה  השיפורתחושת בתחו� הקוגניטיבי נית� לראות כי . הנשי� שאינ� עובדות

הבנת המשמעות ומוכנות " בעיקר בפרמטרי� המעשיי� של  ,אינ� עובדותלעומת מי שהעובדות 

ממצא זה מצביע על כ� שהנשי� העובדות נראה ש. "למידת דרכי חיפוש עבודה" ו"בודהאיו� עילר

 .כבר מיישמות או יישמו בהצלחה את הכלי� הללו

 

תחושת "א� , גבוההבשכיחות שיפור התחושת בקרב כל הנשי� . שינויי� בתחו� הרגשי חלו ג�

 "שליטה בסימפטומי�"אילו ב של העובדות גבוהה יותר מזו של הנשי� שאינ� עובדות ו"העצמאות

 מכ� שהמפגש ע�  אוליהדבר נובע. יותר מאלו שעובדותרב יפור שהנשי� שאינ� עובדות מראות 

עמ� ה� מתקשות להתמודד ולעתי� ש מזמ� לנשי� העובדות סיטואציות של משבר העול� התעסוק

 .נוצרת נסיגה בעקבות המפגש ע� המצב החדש

 

את  .עובדותמי שיותר בקרב נשי� שאינ� עובדות לעומת  רבהשיפור ה תחושתבתחו� החברתי 

 אלא נמצאות בתו� ה לעול� התעסוק"חשופות"אינ� עדיי�  כ� שה�אפשר לתלות בזה הממצא ה

במרכז ה� מתחברות לרשת חברתית . יה רבהת המרכז המגוננת עליה� ומגלה כלפיה� אמפ"מעטפת"

 . תומכת ואוהדת

 

 בעבודה ובטיפול בקרב הנשי� העובדות "התמדה"שיפור במדד השכיחות עולה , בתחו� ההתנהגותי

 להתמיד במה שה�  רבה יותרנשי� העובדות יש מוטיבציהשלייתכ� .  שאינ� עובדותממייותר 

בתחו� יחסי האנוש . רוצות ואולי ג� צריכות לשמור על מקו� העבודהה� הצליחו להשיג עד כה ו

.  יותר בקרב אלו שאינ� עובדותגבוהה יאא� כי ה, בקרב שתי הקבוצותגבוהה שיפור שכיחות ה

אינ� חשופות לסיטואציות המזמנות משברי� בעול�  עובדות שמי שאינ�ייתכ� שההסבר קשור לכ� 

 .   כפי שנחשפות אליה� הנשי� העובדותההתעסוק

 

המשתתפות  חלק השיגו , בחינת התוצרי� בזיקה למדדי ההצלחה שהוגדרו מראה כי באופ� כללי

על פי ) ה� בתחו� ההשמות וה� בתהלי� ההעצמה של המשתתפות( הרצויי�  של התוצרי�ניכר

לא הגיעו לג� א� . תוכניתתחלת ההתנסות בהמדדי ההצלחה שהוגדרו על ידי המפעילות ע� 

נית� , תוכנית הצלחה בהשמות הלכה למעשה כפי שחשבו בעת ניסוח מסמכי ההצעה ל100%

או שנמצאות / יש נשי� שלא עובדות וא� א� עדיי�, ל אישהכאישיי� של הישגי� להצביע על 

יכולה לשמש מסד לגזירת מדדי  ההתנסות של השנתיי� הראשונותכמו כ� . בתהלי� של העצמה

. הולמי� יותר ובחינת� לפי נקודת המוצא וקצב ההתקדמות של כל אישה והצלחה מדויקי� יותר

 יש קשיי� או נסיגות וה� היכ�ר וא� מראי� התוצרי� בזיקה לתהלי� ההעצמה מצביעי� על שיפו

 .מחזקי� את הצור� להמשי� לעסוק בהעצמה בכל התחומי� בזיקה לתעסוקה
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  ושביעות רצו� ממנהתוכניתתרומת ההערכת 

 

 תרומה

 משוב שאלונילמשתתפות  הועברו תוכניתהשנה השנייה ל בסו� – משוב המשתתפות, תרומה לנשי�

 תוכניתפיותיה� מ� היציינו כי צ) 26(מרבית� .  השיבו לשאלוני� נשי�32 .המסכמי� את הפעילות

 כלי� קיבלו, ה� מצאו כיוו� תעסוקתיהיא בכ� ש במישור התעסוקתי תוכניתתרומת ה .נענו

  .איו� עבודהיקורות חיי� וכיצד להתנהל ברכיצד להכי� למדו , להתמודדות ע� עמיתי� וע� ממוני�

 

 העצמי נעשה הדימוי, התחזק מציינות כי ביטחונ� האישי שתתפותהמ ,רתיחב והבמישור האישי

  המרכז לדבר על הנשי� מרבות .�ה� יצרו רשת חברתית רחבה יותר ויצאו מבדידות, חיובי יותר

,  למידה והכוונה: תרמה בתחומי� האלהתוכניתכמו כ� ה. מקור תמיכה ועידודכ ו"בית ח�"כ

ה� ג� . רגשי וה� במישור הפרקטי של התעסוקה�האישי  ה� במישור"פריצת דר�" "יציאה מעצמ�"

ה� . ה� פונקציה של הפגיעההאישיות והתעסוקתיות  שחלק מהבעיות לכ�מודעות� מציינות את 

על איכות , מתייחסות להבנת משמעות העבודה בחיי אד� והשפעתה על תחושת הער� העצמי

 ,לה לא תרמה תוכניתהשי שמרגישה א� יש ג� מ. החברתיות שלהוההשפעות כבוד המחיה , החיי�

 פייתה לאיפתה לעזרה במימו� לימודי� וצייש ג� מי שצו, קיוותה למצוא עבודה ועדיי� לא הצליחה

   .התממשה

 

ביחסי�  קושי  עלויש מי שדיווח, הלדוגמ. תוכנית� ה קשיי� שעלו במהלהמשתתפות ציינו כמה

של  ר אסרטיביות ומבקשות הגדרה מחודשתמגלות יות, שה� יותר עצמאיותבשל העובדה במשפחה 

 שהתקשו נשי�  היו,בתחו� החברתי.  ושינוי זה מעורר לעתי� התנגדות במשפחה,מקומ� במשפחה

החברות לעתי� סיפורי חיי� של משו� ש, בה כול� נפגעות תקיפה מיניתשלהיות חלק מקבוצה 

,  קושי בקבלת המציאותעו עלהיו ג� נשי� שהצבי.  עבור משתתפת אחרתמאי� רגשיקבוצה מהווה ב

כי הכיוו� והבינו ,  ג� יחדמגבלותיה�לויכולותיה�  ל�מודעות גברה תוכניתתו� כדי השמאחר 

 כישורי�חוסר השכלה מתאימה או עדר יה  בשל� עבורמציאותי אינוחשבו ליו עהתעסוקתי 

� לאישה די איכאשר , משאב הכלכליעדר היהב שמקור� אחרות התייחסו לקשיי� .המתאימי� לכ�

 .בו היא מבקשת לעסוקש למקצוע הנחוצי� ,כס� לממ� לימודי�

 

. שעלו לה� להתמודד ע� הקשיי� סייעה תוכנית כי ההשתתפות במדווחותהנשי� רוב , ע� זאת

 ת לרצות אתוחייב בעקבות הבנת� שה� אינ� שתנו יחסיה� ע� בני המשפחה ה–בתחו� האישי 

ב�  (תוכניתבעקבות ה תפות שדיווחו על שיפור במערכות יחסי�יש ג� משת .לכוח� תוודעמוהסביבה 

ושיפור ביחסי� ע� עמיתי� יצירת חברויות חדשות , יכי� יותרילדי� מער,  כעת�זוג המערי� אות

 מוטיבציה יצרומציאת כיוו� ואופק תעסוקתי , בתחו� התעסוקתי .)וע� ממוני� במקו� העבודה

את תחושת להגביר , להאמי� יותר בעצמ�סייעה לה�  תתוכניוה, ליציאה לעבודה או ללימודי�

 לא סייעה לה� להתגבר תוכניתנשי� מציינות כי המקצת ה, מצד שני. חברתיתוהאישית  ההמסוגלות

עדיי� לא מצאו עבודה שתענה שאת התהלי� מאחר עדיי� לא סיימו מדגישות שה� א� , על הקשיי�

 .על צורכיה� הכלכליי� ותהלו� את כישוריה�
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יש מי שציינו את צוות , יש מי שציינו כי אי� לה� מערכות תמיכה זמינות, תמיכההמערכות באשר ל

 .מעטותהאחרונות  א� –ב� זוג , חברות, ויש מי שתיארה משפחה,  כמערכת כזאתהמרכז

, תסכול, כעס, פחדשל  בעיקר , עלו רגשות רבי�תוכניתתחלת הההמשתתפות מדווחות על כ� שב

, תחושת העצמה, ע� התקדמות� בתהלי� החלו הנשי� לחוש שמחה; יכות ובלבולתחושת חוסר שי

מציאת הכיוו�   לדעת�הוא תוכניתדבר המשמעותי ביותר בה .אמונה ביכולותיה�, ביטחו� עצמי

  עובדת ההשמהכמו כ� צוי� הליווי של, ב בעקבות אבחו� תעסוקתיולר, התעסוקתי המתאי� לה�

כרות יבעקבות הה  הרישות החברתי שנוצר,הליווי בתהלי� ולבסו�על העובדת הסוציאלית הממונה ו

 . התעסוקתיתהע� משתתפות נוספות במסגרת הסדנ

 

את מידת התרומה ) תר� במידה רבה מאד (5עד ) לא תר� כלל (�1התבקשו לדרג בסול� מהנשי� 

ות המרכז הכולל נית� לצו) 5.0(הדירוג הגבוה ביותר .  ובעלי התפקידי� בהתוכניתב השירותי�של 

 אחריה, צוינה מנהלת המרכז כמקצועית מאד ואכפתית) 7.4( אחריו בדירוג, את המטפלות הקליניות

 תוכניתדורגה ה) 4.4(אחריה� , ליוויהעובדת הסוציאלית שאחראית לוההשמה עובדת דורגו ) 4.5(

 .דורגה סדנת התעסוקה) 3.8(לבסו� ו, באופ� כללי

 

שלב  שעובדת ההשמה תלווה אות� ג� לאחר הציעו המשתתפות, ניתתוכ בי�הצעות לשינוילאשר 

סיוע  וביקשו,  בנושאי� תעסוקתיי� נוספות הרצאותביקשוה� ,  על מנת לתמו� בה�מציאת העבודה

 ).'הלוואות וכו, מלגות (ללמודלה�  שיאפשר כלכלי

 

  במרכז"מהפכה" התעסוקה הביאה לתוכנית המנהלת לדברי – תרומה למרכז ולצוות המרכז

ש� דגש על יצירת רצ� ש, שיקומי� היא השפיעה מאוד על פיתוח מודל טיפולי.לנפגעות תקיפה מינית

 לטובה על אנשי ה השפיעתוכניתה,  כמו כ�."מענה של� למטופלות נוצרה תחושה של": שירותי�

החדש השותפות בבנייתו ובהפעלתו של השירות .  שעברו תהלי� של התפתחות ולמידה,הצוות במרכז

 וחיזקהה מינית קיפתרמה להתמודדות ע� המורכבות והתסכולי� הכרוכי� בעבודה ע� נפגעות ת

 ההבנה שצרי� לתת גברה. מוטיבציה לעבודה משותפת של הצוות הקליני והצוות התעסוקתיאת ה

 תוכניתה. שהוא חלק מהעצמת האישה בתהלי� הטיפולי, טיפולמהל� המקו� לנושא התעסוקה ב

 אינטגראלי משגרת עבודתו של המרכז והעצימה אותו כמסגרת בתו� הקהילה וכ�  לחלקהייתה

בתו� המרכז קנה לו מקו� של כבוד . תרמה להגדלת המרכז וצוותו ולמת� שירות נוס� במרכז

,  הוכרה חשיבותו של המרכז בכלל ובקהילההחברתיי� בקרב השירותי�. לשילוב חברתיהמינהל 

ההקמה של :  גאווה רבה על הגשמת חזו�הביעהמנהלת המרכז  . לכ�תרמה התעסוקה תוכניתו

. תוכניתהשגת המשאבי� ועבודה ע� אנשי צוות בכל שלבי ה, הפעלתו הלכה למעשה, שירות חדש זה

שיקומי חשוב ומקי� לנשי� �כ� שהמרכז נות� מענה תעסוקתיסיפוק על  הביעההיא  כמו כ�

 מתחילות להשתחררה�  הרצו�תעסוקתי �יהטיפול התהלי�בעקבות ו, שהטראומה כובלת אות�

 הביאה לשיתו� פעולה בינה לבי� המטפלות תוכנית שהציינהעובדת ההשמה א� . מהטראומה

 ."לסיפוק אישי אדיר"הקליניות לעשייה טובה ו
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 לפלח זה של ה מת� מענ. ג� לקהילה ולחברהתורמת התעסוקה תוכנית  – תרומה לקהילה

אחריות של משרדי לקבלת  ותר�טחו� חברתי י ביצר ,מענה מקי� לא קיבל עד עתהשהאוכלוסייה 

, פתיחת מרכזי� חדשי�(מעני� לאוכלוסיה זו הלתהלי� של מיסוד  אנו עדי� היו�. הממשלה לנושא

.  פעולות שעד לאחרונה היו בעיקר בידי ארגוני הנשי� וארגוני� חברתיי� אחרי�, )פרויקטי� דומי�

 נטל על דו עויכ� שנשי� אלה לא יה,  ג� לפיתוח עצמאות כלכלית התעסוקה תורמתתוכניתהצלחת 

 התעסוקה הולמת את מטרות תוכנית. הארציתוא� ברמה  תורמת ברמה העירונית תוכניתה. החברה

 נושאהיו ל ות הרווחהי ומדינהתעסוקהנושא  כמו כ� . בעיר ראשו� לציו�נהל לשירותי� חברתיי�יהמ

 לשתעסוקה קידו� ה גברו העניי� והזרמת המשאבי� לנושאי וכניתתהעיר ובעקבות הבניהול מרכזי 

 . אוכלוסיות נפגעות

 

 מודל לדעתהו שבאופ� כללי היא חשה שביעות רצו� רבה דיווחההמרכז  מנהלת – שביעות רצו�

. של למידה והפקת לקחי�חשובי�  חברי הצוות עברו תהליכי� .התחיל להתייצב תוכניתהעבודה ב

 תוכנית ושהמשובי� שלה� על מרכיבי התוכניתלבעניי�  הגיבוכ� שהמשתתפות היא שבעת רצו� מ

ג� ".  אחריות על עצמ�לקבל והחלו תוכנית ה� רוצות להשתת� ב–המוטיבציה שלה� רבה . טובי�

בס� הכול אני מרוצה "שאומרת ג� עובדת ההשמה . " יש תוצאות–א� התהליכי� היו ארוכי� 

הולמת  עובדת ההשמהות הרצו� הכללית של מנהלת המרכז ושל  שביע,למעשה ."תוכניתהיו� מה

 . כפי שעולה מהממצאי� דלעיל,  השוני�תוכניתהמשובי� של המשתתפות ושל מפעילי האת 

 

 קשיי� ודילמות

 וראוי להתייחס אליה� כדי תוכניתההפעלת עלו ג� קשיי� במהל� , לצד שביעות הרצו� הכללית

קשיי� שהוצגו בדוח בהקשר ה נוס� על. במרכזי� אחרי�ציו� וה� לעתיד ה� בראשו� ללהפיק לקחי� 

 : עלו הקשיי� המערכתיי� הכלליי� הבאי�, לשירותי� ספציפיי�

אי אפשר לעבודה ע� נפגעות תקיפה מינית .  לתחו� בגלל אופי הנפגעותבגיוס עובדי�קשיי�  •

אוכלוסיית ו� ע� ניסיו� ויש לציי� ג� שהמפגש הראש, נפשית צרי� בשלות, לקבל כל אחד

הנשי� בוחנות את העובדי� החדשי� בכל מיני דרכי� ולא (עלול ליצור טראומה לעובד  הנפגעות

 ). התחלהבתמיד משתפות פעולה 

הדרישה לקבל לפחות שתי הצעות מחיר , כמו למשל שדורשי� זמ� תהליכי� פרוצדוראליי�יש  •

איו� המועמדי� יר, "חקר שוק"� לדרוש זמכמו כ� .  )אימו� קבוצתי, הנחיה(על כל שירות 

 .וקבלת� לעבודה

 ארגונית ומערכתית בנוגע לבניית, השקעה של שעות עבודה רבות בחשיבה מקצועיתדרושה  •

 תוכניתחשיבה על קריטריוני� להפניה ל,  מעקברישו�, ישיבות צוות: תהליכי עבודה

ערכתיי� בקהילה מ�בניית קשרי� בי�, לתשומות השונותלהפניה קריטריוני� , התעסוקה

 ). רשויות למיניה�, מקומות עבודה(

 בנוגע לאפיוני האוכלוסייה וקשייה ביידוע והדרכה של ספקי� חיצוניי�השקעה רבה דרושה  •

 . כדי שיוכלו לעבוד אתה
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 יש צור� בהשקעה רבה של זמ� ועוצמות נפש בעבודה :אופי האוכלוסייהבקשיי� הכרוכי� יש  •

 גישהתעסוקה אי אפשר לעבוד ע� נפגעות תקיפה מינית בה ג� בנושא. ע� אוכלוסייה זו

לתת פרשנות גורמי� לה� יש לנשי� אלה הקשיי� ש.  בתעסוקה בלבדהמתמקדתמשימתית 

 ,כמו נושאי� נוספי�,  נושא התעסוקה.באופ� רגשי  מצבי�"תרג�"תעסוקה ולהלנושא אחרת 

שיש בו משברי� , דמות אטיתהלי� התקמדובר ב. מפגיש אות� מחדש ע� בעיותיה� הרגשיות

. עובדת השמה ומנהלת המרכז,  המצריכי� התערבות של מטפלות קליניות"נפילות רגשיות"ו

 – שבה� המרכז סגורבימי� ובשעות ג�  מתקשרות נשי�ה. ג� עומס רגשימטפלות חוות ה

  .סו� השבוע ובבשעות הערב

שעדיי� , התעללות ממושכתעברו  שנפגעו בתו� המשפחה ונשי� צעירותבטיפול בקשיי� יש  •

 . אוכלוסיית המרכזמחלק ניכר וה�  ,גרות בבית המשפחה ואי� לה� מערכות תמיכה

מה� כאשר לכל אחת ,  נשי� במחזורשישי�עבוד ע� ל ה קש:תוכניתמספר משתתפות ומש� ה •

בשנה אחת כי יש  לאטשהתקדמו יש נשי� . רדותמו עליות ו,צרכי� אחרי� וקשיי� ייחודיי�

שנה אחת ב בחשבו� שיש צור� להביאיש . צצו קשיי� אובייקטיביי� בשטחאו /ב אחר ולה� קצ

 . ושנה נוספת של ליווי ומעקבתוכניתעבודה אינטנסיבית ע� האוכלוסייה ב לש

מת� , תוכניתיותר ומדויקי� לגבי הכניסה לברורי� קריטריוני� הגדרה של ל בנוגע שעלודילמות  •

ע� זאת היו דילמות שמצאו . � הטיפול הקליני לבי� התעסוקההגבולות ביושירות כזה או אחר 

 א� תוכניתלת ההתחיידוע המעסיקי� היווה דילמה לפני : הלדוגמ. את פתרונ� ע� ההתנסות

עובדת . אפשרות של ניצול חוזר כדי למנועואי� צור� בכ� שלא ליידע כי הוחלט  בינתיי�

ה� מגיעות ששידעו � עצמ� אינ� רוצות גורמי תעסוקה כי הנשיכמה ההשמה מקיימת קשר ע� 

עניי� הפגיעה לא צרי� להיות חלק מהקשר בי� שהיא  תוכניתהתפיסה של מפעילות ה. מהמרכז

 . מעסיקבי� ההאישה ל

משרתת רק את תושבות העיר לציו�  לשכת התעסוקה בראשו� :קשר ע� לשכות התעסוקה •

 .ה�לשכות התעסוקה במקו� מגורי אל לפנות צריכותוהאחרות 

 . שיד� אינה משגתלמי חסרי� קורסי הכשרה :להכשרות מקצועיותרב יותר  מימו�ב יש צור�  •

 .ומי צרי� לערו� אותו, תדירותו, המעקבאת אופיו של  קושי לקבוע : מעקב •
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 המלצות 
 

שילוב  : לאור שתי מטרותיו המרכזיותתוכניתמומל� להמשי� לבחו� את העשייה ב :מטרות .1

מעקב  מידת קידו� המטרות הכלליות והאיזו� ביניה� וכ� אחר ו� מעקבת ,בתעסוקה והעצמה

 . אחר מידת ההשגה של המטרות הדיפרנציאליות שהוצבו עבור כל משתתפת

 ה� לגבי התוצרי� תוכניתומל� להמשי� לפתח את מדדי ההצלחה של המ :מדדי הצלחה .2

העצמה מבחינה הסופיי� וה� מדדי� המתייחסי� להתקדמותה של כל משתתפת בתהלי� ה

רצוי להמשי� . ועוד) כולל תפקוד בהשמה והתמדה(התנהגותית , חברתית, רגשית, קוגניטיבית

  .בתיעוד מפורט ורצי� כדי לאפשר הערכת התפתחות ומאפייניה לאור� זמ�

מומל� להמשי� ללטש את מודל העבודה תו� בחינת התאמתו למאפייני הנשי� : מודל העבודה .3

עיתוי הכניסה : כגו�(יש עדיי� צור� לתת לה� מענה ש לסוגיותהדעת  ויש לתת אתרכיה� ווצ

דית וחלוקת העבודה ודיפרנציאציה תפק, הצרכי� השוני� של הנשי� בנושא תעסוקה, תוכניתל

  ).ועוד, מספר השירותי� הניתני� וטיב�, בקרב המפעילות

ל אישה במרכז כשלפיה מומל� לדבוק במדיניות שהחלה בשנה השנייה  :תוכניתההפניה ל .4

 המחייבת שלה העבודה הטיפולית תוכנית כחלק מסל השיקו� וזאת. תעסוקה התוכניתל תופנה

תו� התייחסות למקו� בו נמצאת כל , ולמטרות של העצמה ושיקו�) להוציא מקרי� חריגי�(

בשל השפעתה של הטראומה על כל תחומי החיי� ). 'לומדת וכו, ג� א� היא כבר עובדת(אישה 

. תוכניתלהשתת� בוזכותה  ,תוכל להפיק תועלת מהשתתפות זו אישהשכל נראה , געתשל הנפ

נשי� הזקוקות להשמה מיידית לעומת (קבוצות �מומל� לבחו� בעתיד אפשרות של יצירת תת

 .)ועוד,  נשי� בגילאי� שוני�,שדרוג או פיתוח קריירה, נשי� שזקוקות להעצמה בעבודה

שבו היא  תוכנית ע� כל משתתפת בכניסתה ל"חוזה אישי"� מומל� לערו :'חוזה אישי'עריכת  .5

ע�  דיו� חוזר ומשות�לעשות רצוי .  וכהכנה לתעסוקה ולחיי� בכללתוכניתל תתחייב

כדי לבחו� )  חודשי�שלושה או חודשיי�פע� ב: למשל(לעתי� מזומנות על החוזה  המשתתפת

 .את מידת העמידה בהתחייבויות ההדדיות

 סדנת :סטנדרטיזציה של השירותי� הקבועי�מומל� לעשות  :ירותי�סטנדרטיזציה של הש .6

 לגבי המועדו� כ� ג�. התעסוקה תיפתח במועדי� מזומני� ע� מספר מסוי� של משתתפות

 לשעות �שיתאי  הלקיו� הסדנ, עד כמה שאפשר,  מועד מתאי� וקבועלקבוערצוי . התעסוקתי

ההחלטה על מועד   אתבחשבו�הביא ליש . שירותי� אחרי� שמקבלות הנפגעות במרכז של

א� היא תתקיי� בשלבי� הראשוני� של . תשפיע ג� על אופייהשקיומה של סדנת התעסוקה 

 היא תכלול את רוב התכני� שהיא כוללת היו� שמתמקדי� במת� כלי� תוכניתהכניסה ל

ועלו בה י, א� היא תתקיי� במועד מאוחר יותר א�). הכנה לראיונות עבודה ועוד, קורות חיי�(

סוגיות שיביאו המשתתפות מהשטח בעקבות ההתנסות בראיונות עבודה או בהשמות ג� 

 . וההכנה תצטר� להיעשות באופ� פרטני ע� כל משתתפת על ידי עובדת ההשמה

זמנית כדי למנוע �מומל� לא להרבות בשירותי� שניתני� בו : מקבילי�מספר שירותי� .7

 .לולי� לגרו� לבלבול בקרב המשתתפותאפשרות יצירת� של תהליכי� מקבילי� שע
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היעדרויות של חלק מהנשי� ממפגשי הסדנאות התעסוקתיות רצוי בשל  :הסדנה התעסוקתית .8

למשל . לשקול את הגדלת מספר המשתתפות וכ� להגביר את המחויבות ההדדית של המשתתפות

 .המפגשלקיו� לי של משתתפות אמספר מינימלקבוע 

להוציא  (תוכנית לקצוב את זמ� השהייה של כל משתתפת במומל� :תוכניתזמ� השהייה ב .9

שרצוי ) הכנה וההשמה, אינטייק(וכ� לעשות דיפרנציאציה בי� השלב הראשו� ) מקרי� חריגי�

 מעקב וליווי שיתקיי� במהל� –לבי� השלב השני , שיתרחש באינטנסיביות בשנה הראשונה

 . ית א� מחייבתבצורה פחות אינטנסיב) חצי שנה עד שנה(השנה השנייה 

 תוכניתהעובדה שכל נפגעת במרכז אמורה להיכנס לבשל  :הגדרת תפקידי� וחלוקת עבודה .10

רצוי לשקול שוב ולחדד את הגדרת התפקידי� , מספר המשתתפות יל� ויגדלשהתעסוקה וצפוי 

ייתכ� שבהמש� יהיה צור� בשתי . הצוות הקליניוע�  צוות התעסוקה בתו�וחלוקת העבודה 

  ותיאומומשתתפתריכוז המידע על כל . הליווי ייעשה על ידי הצוות הקליניו, שמהעובדות ה

 .ימשי� להיעשות על ידי אחת מעובדות ההשמה

 ההדדית התיאו� והתעדכנות, התקשורת, מומל� להמשי� להדק את הקשר :קשר בי� צוותי� .11

 .  בי� הצוות הקליני לצוות התעסוקתי וכ� בתו� כל צוות לגבי כל משתתפת

,  ובמידת האפשר לה�הוכשרושבמקצועות  רבות יותר לשלב נשי�מומל� לבחו� את האפשרות  .12

 .ענפי תעסוקה בעלי יוקרהבג� 

שירותי הכשרה אל נשי� עוד מומל� לבחו� את האפשרות להפנות  :שילוב במקצועות הכשרה .13

שתלב כדי להגביר את סיכוייה� לה ולהקצות לכ� משאבי� ולימודי� מתקדמי� בתו� הקהילה

 .בענפי תעסוקה מבוססי� יותר

כולל מידת ( אחר המשתתפות במעקב צמודמומל� להמשי�  :תיעוד וכלי הערכה, מעקב .14

שימוש בכלי� , תו� תיעוד מפורט) החלפת מקומות עבודה והסיבות לכ� ועוד, ההתמדה בהשמה

יכי� לעקוב אחר התפתחויות ותהל זאת במטרה. י� ואחרי� שנבנו ועדכונ� המתמידממוחשב

 .אצל כל משתתפת לאור� זמ�

 "החבילה"לי של אלי ואינטגראמומל� להפו� את המעקב לחלק פורמ :סל שירותי� מחייב .15

 רצוי שהמעקב יהיה פרטני – מעקבשיקו�טיפול: את הרכיבי� האלה הטיפולית שתכלול

ו� סדנת מעקב או מועד(קבוצתי מעקב וג� ) דואר אלקטרוני, שיחה טלפונית, שיחה אישית(

רצוי ג� לפתח . תוכנית מההשתתפות במחייבולהציג זאת מראש למשתתפת כחלק ) תעסוקתי

קבלת משוב . תוכנית שימולאו על ידי הנשי� ע� סיו� השתתפות� בתוכניתפסי משוב על הוט

 .תוכניתשוט� מהנשי� שמקבלות את השירות עשויה לתרו� להמש� פיתוחה המוצלח של ה

 מחו� למרכז באמצעות ד� פרסו� שיתמקד תוכניתק את המומל� לשוו :שיווק ופרסו� .16

 לנפגעות תוכניתלפתוח את הכדי  התעסוקה ויופ� בי� גורמי� טיפוליי� בקהילה תוכניתב

לגבי (נית� יהיה לעקוב לאור� זמ� אחר מידת קיומ� של הבדלי� . נוספות מחו� למרכז

� נשי� שהופנו על ידי גורמי� בי� נשי� שהופנו מתו� המרכז לבי) תוכניתהשתלבות מוצלחת ב

 .חיצוניי�

המפעילות אמנ�  .מומל� לפתח קשר ע� כמה מעסיקי� פוטנציאליי� :קשר ע� מעסיקי� .17

הגיעו למסקנה שאי� צור� בבניית מאגר מעסיקי� ושחיפוש העבודה צרי� להיעשות על פי 
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יש לה� שבייחוד עבור אות� משתתפות  א� הקשר ע� מעסיקי� חשוב, צרכיה של כל אישה

 .קשיי� שוני� ויש לעזור לה� למצוא פתרונות להשמה

לעקוב אחר שיעור הנשי� שלא מצליחות מומל�  :הנושרות/עובדותנפגעות שאינ� מעקב אחר  .18

 או להצליח בהשמה או אפילו נושרות וכ� לנסות לבדוק את הסיבות לכ� כדי תוכניתלהשתלב ב

 . להסיק מסקנות להמש�
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  ובראשו� לציו� בחיפהתוכניותסיכו� ה

 

" יתעסוקה כשיקו� אישי וחברת"ל תוכנית בחיפה וה"שילוב תעסוקתי"ל תוכניתה, תוכניותשתי ה

אפילו  בעול� לא מצאנו  בספרות המחקרית ג�. פורצות דר� בישראלתוכניותבראשו� לציו� ה� 

 .כזאת תוכניתמקור אחד שמתאר 

 
לני יותר ומיוחד עבור נפגעות תקיפה מינית ר מענה כולו בעצ� הרעיו� ליצאוה תוכניותב החידוש

ששני המרכזי� היו כש�  .תוכניותוכ� במימושו המוצלח בשתי ה, שיקומי�טיפולי רצ�שיכלול 

ראשוני� להציע טיפול המתמקד באופ� ספציפי בבעיות המייחדות אוכלוסיות של נפגעות תקיפה 

היו ג� כ� ה� , )�2002 בחיפה ב ולאחריו המרכז�2001המרכז בראשו� לציו� ב, ראשית(מינית 

טיפול הנפשי וגשר לחזרה וחלק מ� ההמש� שתהווה תעסוקתי לשיקו�  תוכניתחלוצי� בהציע� 

 .ולהתערות בחברהאישית להתפתחות , לעצמאות, למסלול חיי� נורמטיביי�

 
 הסקתב ו,עשייהב, למידהב, חשיבהבמאמצי� רבי�  הושקעו תוכניותשנתיי� הראשונות לעיצוב הב

 תו� תהלי� מתמיד של פיתוח ושיפור אות� היבטי� שדרשו מענה נוס� או מדויק והול� ,מסקנות

הטמעת� נראה שההישג הגדול של שתיה� הוא עצ� ו,  הגיעו להישגי� נאי�תוכניותשתי ה. יותר

 התעסוקתית כחלק תוכניתתו� ראיית ה,  העבודה של כל מרכזתוכניותלי מאוהפיכת� לחלק אינטגר

 "בית ח�"רצ� המעני� הניתני� לנפגעות תקיפה מינית ותו� הפיכת המרכזי� ל של מחייבו הכרחי

הכנה , תוכניתכל מרכז פיתח מודל עבודה הכולל אבני דר� מרכזיות של קבלה ל. עבור הנפגעות

 הדגישובשני המרכזי� . תוכניתהמיועדי� לקד� את מטרות ה, מעקב וליווי, השמה, לתעסוקה

לקהילה ולמרכזי� , לצוותי�,  התעסוקה למשתתפותתוכניותומה הגדולה של המפעילות את התר

 .תו� העצמת המרכזי� והעצמת עבודת� ומעמד� בקהילה, עצמ�

 
.  ביחס לצרכי� של נפגעות תקיפה מינית ודרכי העבודה את�לשינוי קונצפטואלי הביאו תוכניותה

 לשלב� וללוות� בתהלי� מורכב תו� ,המפעילות הצליחו להכי� את רוב המשתתפות לעול� התעסוקה

.  גיסאהחברתי והרגשי מאיד�, ותו� העצמת� במישור הקוגניטיביגיסא מת� כלי� מעשיי� מחד 

פיתוח תחושה של , העלאת הער� העצמי, יהעלאת הביטחו� העצמל תרמו בעיקרתהליכי� אלה 

נעשו מאמצי� . תעסוקתי של ממש לעבר פיתוח אופק נצפתה התקדמותכ� כמו ; כוח ויכולת, ותשייכ

 השמה של הנשי� לקראת  להשגת מטרותיה� ה� באמצעות העצמה תוכניותלהוביל את ה

 ומקבלת שהגבירה את המוטיבציה בקרב תומכתוירה ולימודית וה� ביצירת א/תעסוקתית

 ות� הישגי�אאת השיגו לא כל המשתתפות . המשתתפות ואפשרה לה� לתת אמו� במפעילות ובעצמ�

 א� יש לראות בשנתיי� הראשונות להפעלת , המפעילותאת ויגות וא� נשירות שתסכלוהיו נס

להתבונ� על נקודות החוזק והחולשה  יש ;לקחי�שהופקו בה�  שני� של עיצוב ולמידה תוכניתה

המודלי� כבר עוצבו וכעת נית� להתמקד בהיבטי� שעדיי� יש מאחר ש תוכניתולהמשי� בפיתוח ה

באופ� מה לשקלא נית� ושאולי  קשות שנפגעהה זכור שמדובר באוכלוסיי ויש ג� ל.ללטש ולפתח

 .מלא

 

בעיקר ,  בראשו� לציו�תוכנית בחיפה לבי� התוכנית� ה יש הרבה מהמשות� בי,מטבע הדברי�
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 שה� פונקציה תוכניתבשני המרכזי� התפתחו קווי� ייחודיי� לכל , ע� זאת.  הליבה שלה�רעיונותב

, של המסגרת והסביבה בה� כל מרכז פועל  הוגיה ומפעיליה וכנראה ג�של ההשקפה המקצועית של

 כחלק מהמנהל לשירותי� –והשני ) א� א� בבניי� נפרד ("בני ציו�"חולי� ההאחד כחלק מבית 

הוא  שונות התוכניותבמודל העבודה של פיתוח� של ווריאציות . חברתיי� של העיר ראשו� לציו�

מקור להעשרת מהווה וג� הללו  תוכניות לטובת� של היצירתיותגיוו� ו,  עושרמבטיחלגיטימי ו

 שמטרת� שיקו� , נוספות שקמו או תקומנה במרכזי� דומי� שנפתחו בשני� האחרונותתוכניות

 .נפגעות תקיפה מינית באמצעות תעסוקה

 

ה במטרות ובגיש, את הדמיו� ברציונל, בי� היתר,  יש לציי�תוכניותבבחינת המשות� והשונה בי� ה

מדגישה את גישה זו . המלאהמש� הרצ� הטיפולי ב הכרחי רכיב שיקו� באמצעות תעסוקהבהרואה 

. מטרות התעסוקה וההעצמה של הנשי� כשתי מטרות מרכזיות הקשורות אהדדי בקשר מעגלי

 , ובחיפה, התעסוקה כאל תהלי� שיקומיתוכנית אל מלכתחילה הייתה ההתייחסות ,בראשו� לציו�

קיי� ג� דמיו� בקריטריוני� של .  בשנה הראשונהתוכנית בעקבות הפעלת הבשהגתפיסה זאת הת

 הרגעת צוותי שני המרכזי� סבורי� שהנפגעת צריכה להגיע לשלב של :תוכניתהכניסה ל

, בראשו� לציו� הוחלט.  תועלתה התעסוקה ולהפיק ממנתוכניתהסימפטומי� כדי שתוכל להשתלב ב

הוגדרה זו  אפשרות,  התעסוקה בעוד שבחיפהתוכניתכנס ל נפגעת תיכלש, יחסית בשלב מוקד�

 .  לקראת העתיד,חלופה שנשקלת בסו� השנה השנייה

 

בלימודי� הלכה למעשה היו /  מדדי ההצלחה שהוגדרו בהתחלה להשמות בעבודהתוכניותבשתי ה

 של בראשו� לציו� ציפו לשיעורי� גבוהי� יותר(מבחינת שיעורי ההצלחה שה� צפו י ילמדשוני� 

די הצלחה שמתייחסי� ד הצור� להוסי� ולהגדיר מ עלה בשני המרכזי�). השמות מאשר בחיפה

בעקבות פיתוח .  בשנה הראשונהתוכניתבמהל� הפעלת ה לתהלי� העצמה שעוברת כל משתתפת

במהל� השנה , זה ולמעקב אחר התפתחותו בקרב כל משתתפתהתהלי� המודעות לחשיבות ה

 שהמשות� ביניה� ,די הצלחה המתייחסי� לתהלי� ההעצמהד מכניותתונוסחו בשתי ההראשונה 

 .)התנהגותי, חברתי, רגשי, קוגניטיבי(במישורי� שוני� המשתתפת הוא בחינת ההתקדמות של 

 .תוכנית ג� לנושא המחויבות כלפי ההתייחסובחיפה 

 

נפגעות ג�  בחיפה יש . א� ג� קצת הבדלי�תוכניותיש דמיו� רב באוכלוסיות היעד של שתי ה

 בראשו�.  של נפגעות מבוגרות יותר,יחסית, יש שיעור רב יותרלציו� לא יהודי ובראשו� המגזר המ

 באה להעצי� תוכניתוההשתתפות ב) לרוב מתו� אילוצי פרנסה(שיעור ניכר של הנשי� עבדו , לציו�

תפקוד ויחסי שיפור ה, שדרוג, אות� א� בתו� התעסוקה הנוכחית וא� לצור� בניית אופק תעסוקתי

 .תוכניתכניסת� ל  בעת של נשי� שלא עבדו כלליותר  בחיפה היו שיעורי� גבוהי�. האנוש בעבודה

 

חיפוש , הכנה לתעסוקהכ מציעות שירותי� פרטניי� וקבוצתיי� תוכניותשתי ה, באשר לשירותי�

 בולט אחד הבדל. הבדלי� ביניה�כמה  יש .השמה ומעקב וליווי, עבודה או שדרוג והעצמה בעבודה

נעשית על ידי שתי רכזות תעסוקה שעוסקות בכל כולה  בחיפה העבודה: הוא בתפקידי המפעילות

 מובח�,  לציו�בראשו�. ללא הבחנה ביניה� ובשיתו� פעולה מלא ומוצלח, ההיבטי� של התפקיד
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יני שיתו� של כל הצוות הקלבראשו� לציו� מצאנו ג� . ליוויהעובדת מתפקיד תפקיד עובדת ההשמה 

ג� שיתו� שאמור להתייחס להיבטי� שנוגעי� לתעסוקה וההעצמה , )החל מהשנה השנייה להפעלה(

מתאמת בי� הצוותי� ומלווה את כל המערכת בזיקה היא ש עובדת הליווי .במסגרת הטיפול הקליני

 תוכניתקליני מעורב היו� ב�בראשו� לציו� כל הצוות הטיפולי, למעשה.  התעסוקהתוכניתל

ע� צוות התעסוקה ה� מקדמי� את מטרות ו, א� בשלב ההפניה וא� בשלב הליווי, התעסוקה

 .תוכניתה

 

למצוא דרכי תקשורת הולמי� ונוהלי עבודה בי� הצוות התעסוקתי צרי�  היה תוכניותבשתי ה

ל ההשקה הקיימת זאת בש. שיתו� פעולה� לגבולות ודרכי, לחדד הגדרת תפקידי�, והצוות הטיפולי

 השוזרות את שני ההיבטי� יחד ג� ,התעסוקתי בקרב הנפגעותרגשי לבי� התחו� בי� התחו� ה

בתעסוקה  ממוקדת תוכניתועל כ� בשני המרכזי� הגיעו למסקנה שג� כאשר ה; בהקשר של תעסוקה

 כי השפעות הטראומה מורגשות בכל ,לא נית� להתעל� מההיבטי� הרגשיי� בזיקה לתעסוקה

פיתוח מודעות הנפגעת . ת את אותותיה� ג� בתחו� התעסוקהתחומי החיי� של הנפגעת ונותנו

 . להשתלבות מוצלחת בתעסוקה ולשיקומ�לזיקה זו הוא צעד משמעותי והכרחי

 

יש פי הצור� ולכל הפעילות מתקיימת במרכז ,  על ידי רכזות התעסוקההתבחיפה עיקר העבודה נעש

 של לשילוב חברתינהל יבמ תוכניתמיקומה של הבגלל ,  לציו�בראשו�. הפניות למשאבי הקהילה

מספר רב של שירותי� בקהילה וכ� ניצול מעטפת השירותי� החברתיי� הענפה הפנייה ליש , העיר

כל מצאנו ש. רות במתנדבי� רבי� ממקורות שוני�והיעז )ועוד, דירת מעבר, מער� יו�(של המרכז 

  .רכי הנפגעותומרכז עושה שימוש בשירותי� הנגישי� לו ובהתא� לצ

 

 , עצמהתוכניתיש הפרדה בי� הלציו� בשני המרכזי� עיקר השירותי� ניתני� במרכז א� כי בראשו� 

 המעקב וההעשרה המתקיימות במסגרת מועדו� תעסוקתי במבנה תוכניות לבי� ,שמתקיימת במרכז

 .)חגי� ועוד, טיולי�(ההיבט החברתי מודגש מאוד במרכז בראשו� לציו� . "מער� היו�"נפרד של 

 .בשל המגוו� הרב של השירותי� העומדי� לרשות המרכז, בי� היתר, נראה שהדבר מתאפשרו

 

יותר של  רב ייתכ� כי אחת הסיבות לכ� הוא מספר( תוכניתמ� השיעורי נשירה גדולי�  היובחיפה 

אולי בשל , שיעורי הנשירה קטני� יותרשש� לציו� ראשו� לעומת , )תוכניתצעירות המופנות ל

בחיפה קיי� שיתו� פעולה ע� מוקד תעסוקה . קו� ניתני� שירותי� חברתיי� נוספי�משבהעובדה 

 ג� קשר ללשכת קיי�,  לציו�בראשו�. השתלמויות ועוד, עירוני בהדרכת הרכזות בנושאי תעסוקה

ההדרכה לרכזות ניתנת על ידי , בחיפה. בלבד מוגבל לנפגעות תושבות העירהוא  א� כי בעירהעבודה 

 הדרכה במש� כשנתיי� ניתנה, בראשו� לציו�.  ועל ידי מנהל מוקד התעסוקה העירונימנהלת המרכז

, על ידי מנהלת המרכז ובנושאי� תעסוקתיי� על ידי המאבחנת התעסוקתית בנושאי� כלליי�

 שמתמחה ע"נט ידי עמותת עלהרצאות וסדנאות בתעסוקה  ניתנו בהתנדבות תוכניתולקראת סו� ה

כבר החלו להפנות נשי� לטיפול קליני , מקרי� חריגי�מלבד ,  לציו��בראשו. בנושאי תעסוקה

, בחיפה). "עסקת חבילה"( הטיפולית תוכניתלי מהאחלק אינטגרשהיא  תעסוקה תוכניתשבהמשכו 

 .  לכ� בעתידתוכניותיש 
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במהל�  באו על פתרונ� חלק מ� הקשיי�. בשני המרכזי� עלו קשיי� ודילמות במהל� ההפעלה

עלו ג� תובנות לגבי חלק  המצטברבעקבות הניסיו� . וחלק� עדיי� דורשי� מענהרכה תקופת ההע

הדורשת השקעה מרובה של זמ� ,  הקשיי� הכרוכי� בעבודה ע� הנפגעות:מהקשיי� שהופיעו

נראה . נשירות ועוד, היעדרויות, קיומ� של רגרסיות רגשיות, הצור� בהשמות חוזרות, ותעצומות נפש

של נפגעות תקיפה מינית  אלה אינהרנטי לתהלי� העבודה ע� אוכלוסיה שחלק ניכר מקשיי�

. תוכניות של ההתנסות בהפעלת הפונקציהוזו תובנה משמעותית שהיא ) רגרסיות, השמות חוזרות(

 חוזה שיחייבעריכת ב וכ� תוכנית קריטריוני� לקבלה לגיבושצור� ב יש, באשר להיעדרויות ונשירות

 ממדי התופעה  ונעשות פעולות לצמצו�הסיבות לכ� נבחנות , ע לנשירהבנוג.  את המשתתפותיותר

 .בעתיד

 

 .אחר קיבלו מימוש שבכל מרכז ההדגשי�ו,  מודלי� לעשייהיצרו תוכניות נית� לומר שה,לסיכו�

 אשר יוכלו להתבסס עליה� ,דומי�מרכזי�  לחיקוי עבורדגמי�  יכולי� לשמש מודלי� אלה

 והצוותי� שהפעילו אות� העצימו את הנפגעות והקנו תוכניותהאופי  .הדרוש לה�ולפתח את הדג� 

פריצת . הפיחו בה� תקווה לעתיד טוב יותר –לה� ידע ומיומנויות שיסייעו לה� בחייה� ובעיקר 

 והמרכזי� תוכניות ה:תוהחברתיברמת השגת המטרות   ג�ניכרת תוכניותהחשובה של ההדר� 

למסגרות ראויה  הדוגממשמשי� וה�  וקת� של הנפגעותלמצנותני� מענה  מתקיימותבה� ה� ש

 . של נפגעות תקיפה מינית�שיקולאיכותיות מבחינה מקצועית ואישית לטיפול ו

 

 :הנפגעות אפשר לשק� את מרביתש היא תוכניותשתי ההערכת� של העולה מהעיקרית מסקנה ה

עבודה את� דורשת אמנ� ה.  מהפרעות נפשיותולאטראומטיות �רוב� סובלות מהפרעות פוסט

 יכולתא� יש לרבות מה� , עבודה קלינית ושיקומית ותעצומות נפש רבות, השקעה רבה של זמ�

 לאתר , המאפשרי� לה� בעזרת הטיפול והשיקו� המתאימי�,אינטליגנציה ועומק נפשי, תובנה

 –שקט נפשי ובעיקר בלהבי� את אשר קרה לה� ולזכות , להתעצ�, משאבי� וכוחות בתו� עצמ�

  . לחולל שינוי
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 וחלק� ייחודיי� לכל תוכניותחלק� משותפי� לשתי ה, בנינו ג� שאלוני� רבי�, טי� מאודרומפו

 .תוכניותבפרק זה נביא דוגמאות של כלי� המשותפי� לשתי ה.  בהתא� למהלכיה וצרכיהתוכנית
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 תעסוקהה תוכנית

 

  שלב ההצטרפות– התעסוקה תוכניתבשאלו� למשתתפת 

 

 ,שלו� רב

תשובותי� והערותי� .  התעסוקהתוכניתשאלו� זה יאפשר לנו ללמוד על דעותי� ע� הצטרפות� ל

נודה ל� .  ולעיבודה בהמש� בהתא� לצרכי� של�תוכניתיתרמו להמש� פיתוחה ושיפורה של ה

התשובות מבטאות את . י נכונותאי� תשובות נכונות או בלת. מאוד א� תעני בכנות על השאלו�

 .עמדת� האישית

 .אנו מחויבות לשמירה על כללי הסודיות ואי� בשאלו� זה פרטי� על זהות�

                                                                                                   בתודה מראש                             

                                                                                                                    צוות המחקר         

 

 ______________________________: התעסוקהתוכניתתארי� הצטרפות� ל. 1

 ):נא לסמ� את כל התשובות הנכונות( תוכניתשלב ב .2

 ______________:פרטי. דואליתבשלבי הכנה אינדיבי�

 __________________:פרטי. בשלבי הכנה קבוצתית�

 ____________________________:פרטי. עובדת�

 ________________________________: פרטי. לומדת�

 _________________________________: פרטי. אחר�

 
 

  לא� כ�    � :  התעסוקהתוכניתאני רוצה להשתת� ב .3

: פרטי נא את תשובת� .4

________________________________________________________________ 

 :תוכניתמה� מטרות ה, לדעת� .5

________________________________________________________________ 

 

 אילו דברי� טובי� את מצפה שיקרו ל� בעקבות � תוכניתמה הציפיות של� מה .6

:  התעסוקהכניתתוהשתתפות� ב

______________________________________________________________ 
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: תוכניתאילו קשיי� את צופה שעלולי� להיות ל� במהל� השתתפות� ב .7

______________________________________________________________ 

 :שיי� אלהמה את חושבת שיוכל לסייע ל� להתגבר על ק, א� את צופה קשיי� .8

______________________________________________________________ 

 :תוכניתאי� את מרגישה לקראת ההשתתפות ב .9

______________________________________________________________ 

ידעו על השתתפות� ) מקו� לימודי�/מקו� עבודה(הא� נראה ל� חשוב שהממוני�  .10

 עדיי� לא החלטתי �לא      �   כ� �    :תוכניתב

: הסבירי נא את תשובת�

________________________________________________________________ 

 :מה הציפיות של� מצוות המרכז

מרכזת התעסוקה                               .א

  ________________________________________________________________     

ממנהלת המרכז                                  . ב

       ________________________________________________________________

 :            פרטי. אחר. ג

_________________________________________________________________       

. הא� יש דברי� שהיית מציעה להוסי� או לשנות, תוכניתמה התרשמות� מהנעשה עד כה ב       

  :פרטי

________________________________________________________________ 

 , לסיו�

 תוכניתנשמח מאד להיפגש אית� לשיחה אישית כדי לשמוע את דעותי� והמלצותי� לקידו� 

 . פרטי� מזהי� לא יועברו לא� גור�. התעסוקה

 לא �   כ� �:  ני הא� את מסכימה להיפגש אתנואנא ציי

/ דר� המרכז הרב תחומי/ דר� הרכזת(צייני את הדר� הנוחה עבור� ליצירת קשר עמ� , א� כ�

 __________________________________): 'מייל  וכו, דר� טלפו� ישיר של�

 

                                                                                                                                                               

 תודה על נכונות� לשת� פעולה

 ואיחולי הצלחה בהמש� הדר�

                                                                                                                                                              

                                                                                                                            צוות המחקר

                                          ועינתמיכל ,   רבקה                                                                                                                      
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  התעסוקה תוכנית

 

 קבוצתית ה הסדנהטופס מעקב על 

 )ימולא על ידי המנחה לאחר כל מפגש(

 ,מנחה יקרה

צתית לתעסוקה כדי לתרו� להצלחתה מטרת השאלו� לקבל דיווח שוט� על תהלי� ההכנה הקבו

 .מלאי לאחר כל מפגש, אנא.  תוכניתולקידומה של ה

 

                                                                                                    בתודה מראש על שיתו� הפעולה

                                                             צוות המחקר                                                                                          

                                                                                             

      �4     �3     �2     �1: מפגש מספר .1

 _____________________: תארי� המפגש .2

 _______________________:נושא המפגש .3

 _______________________: מש� המפגש.   4

 ________: מספר הנשי� הרשומות לסדנא. 5 

 _______:ס� הכולמספר המשתתפות שנכחו ב. 6 

______________________________________________    : הסיבות להיעדרות. 7 

 ______: כמה משתתפות היו פעילות במיוחד.8 

 _____: כמה משתתפות היו שקטות במיוחד. 9 

       

 :                                                                          ות המפגש/מטרת. 10 

 תכנו�
הא� המטרה 

 הושגה
 הסבירי

__________________________ לא� כ��____________________.א

__________________________ לא� כ��____________________.ב

__________________________ לא� כ��____________________.ג

__________________________ לא� כ��____________________.ד
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 )                    פרטי מדוע�א� שינית את הפעילות  (:תיאור הפעילות במפגש .11

 תכנו�
 מש� זמ�  מתוכנ�

 )בדקות      (
 ביצוע בפועל

 )התייחסי ג� לזמ�  הביצוע(

 ________________________.א
 

 _____________________________.א

_________________________.ב
 

 _____________________________.ב

_________________________.ג
 

 ______________________________ג

 __________________ד
 

 _____________________________.ד

 __________ה
 

 _______________________.ה

 

 :דרגי את הרכיבי� הבאי�, בהתייחס לאווירה במפגש. 12 

 

במידה רבה במידה בינוניתבמידה מועטה
  אווירה כללית    מאוד

1 2 3 

 � � � י�המשתתפות גילו עני

 � � � היה שיתו� פעולה  ע� המנחה

 � � � שררה אווירה של נינוחות ושלווה

 � � � היו ביטויי� של תסכול

 � � � הופיעו גילויי� שוני� של חרדה

 � � � __________________________:אחר

 � � � __________________________:אחר

 

 ?גשמה הדבר הכי משמעותי שהתחולל במפ. 13

___________________________________________________________________ 

: לקחי� בעקבות המפגש. 14

___________________________________________________________________ 

 :הערות והארות. 15

___________________________________________________________________ 

 

 __________________:נחהש� המ

 ____________________: חתימה
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  תעסוקהתוכנית

 

 קבוצתיתהד� סיכו� לסדנה 

 )ה מפגשי הפעילות בסדנכלימולא על ידי המנחה רק בתו� (

 

 ________________________:ש� המנחה

 _________________:תארי� מילוי השאלו�

 

 :מידת השגת המטרות של הסדנא. 1

 במידה רבה במידה בינונית ידה מועטהבמ בכלל לא
במידה רבה 

 מאוד
1 2 3 4 5 

� � � � � 

 

 _______________________________________________: תארי מה הושג. 2

 

 ______________: פרטי וצייני מדוע, או הושגו חלקית, א� יש מטרות שלא הושגו. 3

 _________________________ __________________:אלו דברי� פעלו היטב. 4

 

 ___________________________________: האלו לקחי� הפקת מס� כל הסדנ. 5

 __________________________________:להוסי�/דברי� שאני מציעה לשנות. 6

  ___________________________________________:הערות והארות נוספות. 7

 
 

 ____________:ממלא הטופס
 ________________:חתימה
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 התעסוקה תוכנית

 תוכניתה סו� – למשתתפת שאלו� עמדות

 ,שלו� רב

. תוכניתאנו מבקשות לקבל את חוות דעת� על ה, "שילוב תעסוקתי "תוכניתלאור התנסות� ב

נודה ל� מאוד א� תעני בכנות . תוכניתתשובותי� והערותי� יתרמו להמש� פיתוחה ושיפורה של ה

 .התשובות מבטאות את עמדת� האישית.  אי� תשובות נכונות או בלתי נכונות.על השאלו�

 .אנו מחויבות לשמירה על כללי הסודיות ואי� בשאלו� זה פרטי� על זהות�

  צוות המחקר                                                                                                                           

 _____________: התעסוקהתוכניתתארי� הצטרפות� ל .1

   לא� כ�    �?   הא� את עובדת .2

 ]אפשר לסמ� יותר מתשובה אחת[?  התעסוקהתוכניתמה היו הציפיות של� מ.   3

 השמה בעבודה�

 העצמה ותמיכה רגשית�             

 . הכנה לראיונות עבודה�             

 � תעסוקתיאבחו�             

 . הפניה ללימודי� או להכשרה מקצועית�             

 .שדרוג בתעסוקה�             

 _______________________________________________: פרטי. אחר       �

  לא�כ�     �?  הא� ציפיותיי� התממשו. 4

 _________________________________________________: אנא פרטי

 )אפשר לסמ� יותר מתשובה אחת (? מה המניע ליציאת� לעבודה.5

 מצוקה כלכלית/צרכי פרנסה�   

  שאיפה לעצמאות כלכלית�          

  התפתחות מקצועית והגשמה עצמית�          

 כמו כול�/ רצו� להיות נורמטיבית�          

 תיציאה מבדידות חברתי/השתלבות בחברה:  שיקו� חברתי�          

 _________________________________:פרטי.  אחר�          
 אנא התייחסי לקשיי� בכל תחו� ?תוכניתבאילו קשיי� נתקלת במהל� השתתפות� ב. 6

 )אחר, בחברה, בעבודה, בבית, אישיי�(

________________________________________________________________ 

 ? ייעה ל� להתגבר על קשיי� אלה סתוכניתהא� השתתפות� ב. 7

 _______________________________________________: כ�    פרטי� 

 _______________________________________________:לא     פרטי�



‐ 115 - 

 

הא� יש בסביבת� אנשי� שיכולת לסמו� על עזרת� בפועל או על תמיכת� הרגשית . 8

 ? )יתהזוג, המשפחתית, במסגרת החברתית(

________________________________________________________________ 

, במסגרת החברתית (תוכניתהא� הושפעו יחסי� ע� הקרובי� אלי� בעקבות השתתפות� ב. 9

 ?)הזוגית, המשפחתית

________________________________________________________________ 

 :אנא פרטי? תוכנית� במהל� האילו רגשות התעוררו ב. 10

________________________________________________________________ 

 )תוכניתהתייחסי לכל שלב ב(? תוכניתהא� נתרמת מההשתתפות ב. 11

 ________________________________________________ :כ�    פרטי�

 ___________________________________________________ :לא פרטי�

 ?תוכניתמה הדבר המשמעותי ביותר ממנו נתרמת ב. 12

  תוכניתשביעות רצו� מה. 13

כלל לא  
שבעת 

 רצו	

שבעת רצו	 
במידה 
 מועטה

שבעת רצו	 
במידה 
 בינונית

שבעת רצו	 
במידה רבה

שבעת רצו	 
במידה רבה 

 מאד

 1 2 3 4 5 

 הסבר

מסדנת 
 � � � � � התעסוקה

 

מרכזות 
 � � � � � וקההתעס

 

ממנהלת 
 � � � � � המרכז

 

מצוות 
 � � � � � המרכז

 

 תוכניתה
 � � � � � באופ� כללי

 

 פרטי. אחר
� � � � � 

 

 

  :פרטי.  התעסוקהתוכניתהא� יש דברי� שהיית מציעה להוסי� או לשנות ב.  14

________________________________________________________________ 

 : הערות והארות וכל דבר שתרצי להוסי�. 15

________________________________________________________________ 

 ,                                  ושוב                                                                                                                                                         

 תודה על נכונות� לשת� פעולה

 ואיחולי הצלחה בהמש� הדר�

                                                                                                   

                                                           צוות המחקר                                                                 

 מיכל ועינת,                                            רבקה



placement worker after the stage of finding a job in order to receive support; lectures on 

employment issues; and financial assistance for studies/training. 

 

During the implementation of the program, several problems arose: The work with the victims 

of sexual assault requires the investment of a great deal of time, energy, and mental fortitude. 

Furthermore, it is necessary to define the roles of the placement worker and the 

accompaniment worker, to muster a suitable budget for the operators, to determine the 

division of labor between the employment team and the clinical team, and to obtain additional 

funding for professional training. In addition, issues concerning the nature of the graduates' 

follow-up program, its frequency, and its execution have not yet been resolved. More 

experience in implementing the program may be required in order to resolve these issues.  

 

In addition to the contribution to the participants, the program has also contributed to the 

work of the clinical and employment teams at the Center for Victims of Sexual Assault as 

well as to the Center's status and reputation. Moreover, the contribution of the program to the 

community is considerable in that it has provided a response to a population whose problems 

have not been dealt with comprehensively up to now. As a result of the program, the interest 

in and availability of resources for employment matters have increased for other groups of 

victims as well.  

 

One of the main accomplishments of the employment program is the fact that it has become 

an integral part of the Center's work and of the full therapeutic-rehabilitation process. This 

process is essential for every victim who turns to the Center, and it is adapted to her needs. 

This is a significant conceptual change in the work with victims of sexual assault as well as an 

expansion of it. It reflects an inclusive approach that relates to the needs of the victims and to 

the aggregate of the requisite responses. The conclusion that a substantial number of victims 

can be rehabilitated is important, and represents a source of increased motivation and hope for 

clients and therapists alike. 

 

 



An additional change concerning the concentration of the central services of the program in 

the hands of the team at the center is the transfer of the responsibility for leading the 

employment workshop to the placement worker, who also leads the employment workshop, 

and to the accompaniment worker. Together they are also responsible for the contents of the 

employment club, whose role is to perform a follow-up.  

 

It was decided that every client in the Center for Victims of Sexual Assault in Rishon Lezion 

will be referred to the employment program (other than exceptional cases). The program will 

constitute an integral part of the full therapeutic-rehabilitation program since every woman 

can derive benefit from participating in the program, according to her needs. The women's 

needs are diverse: Some women need to be placed in jobs, while others require support and 

instruction in order to hold down their jobs and deal with problems that arise in the 

workplace. In the program, the participants received an appropriate response to their needs 

both in the employment field and in the fields of cognitive, emotional, and social 

empowerment. They consider the Center to be a meaningful address and a warm, 

understanding home, in which they receive help, support, and direction.  

 

The products of the program are reflected in placements in work/studies as well as in the 

process of empowerment undergone by the participants. The findings show that out of 67 

participants, 57 were placed in jobs and are working as a result of their participation in the 

program. A substantial proportion of the women work in service professions, but close to one-

quarter of the women have been placed in more prestigious fields of work, having undergone 

training and been placed in the field of employment for which they were trained. In other 

words, the training affords employment mobility in better-established fields of work.  

The findings that relate to the process of personal empowerment indicate a considerable 

improvement in the cognitive, emotional, social, and behavioral domains among the working 

women as opposed to the non-working women; the findings also show the women's 

difficulties and regressions (usually when starting a job and encountering a new reality), 

thereby reinforcing the need for empowerment in all of the domains.  

 

The women's feedback regarding the program is positive from the point of view of both the 

contribution to the employment aspect and of their personal empowerment. They express 

great satisfaction particularly with the clinical and employment teams at the center, with the 

director of the Center, with the program in general, and with the employment workshop. The 

women made several suggestions for improvements, such as accompaniment by the 



 

An examination of the women's expectations of the program reveals that the emotional aspect 

of the trauma and the needs in the employment field are inextricably intertwined. Thus, 

already at the first stages of implementation, the operators decided that the work process 

required an interim stage, even if the focus was supposed to be on employment.  

 

During the implementation of the program, an operational model was developed in which 

there were several distinct stages: the stage of acceptance to the program, the stage of 

preparation for employment (personal meetings and an employment workshop), the stage of 

designing a personal employment program while sorting out employment aspirations, the 

stage of looking for a job, placement in a job/studies, and the stage of follow-up after adapting 

to the new situation (personal meetings and an employment club). During the implementation 

of the program, the use of community resources and of the extensive umbrella of services at 

the disposal of the Center as well as creative thinking as regards including the participants in a 

range of services, mainly for the purpose of professional training, studies, and enrichment, 

was evident.  

 

The two main operators of the program are a placement worker and a social worker who is 

responsible for individual accompaniment, and they are both involved in the acceptance of 

each candidate to the program. The placement worker then focuses on building a personal 

program for each participant and refers her to the various services of the program in 

accordance with the woman's needs (employment workshop, employment assessment, referral 

to the community resources). The accompaniment worker deals with the personal 

accompaniment of the participants who have completed their clinical treatment or who, for 

personal reasons, are unable to participate in another framework. She also receives 

information from the clinical therapists and coordinates the teams at the Center with regard to 

the employment issue. In fact, the accompaniment worker is responsible for coordinating the 

accompaniment of all the participants in the program. Thus, every team at the center is 

involved in the accompaniment of the participants: The clinical team is involved in it when 

some of the issues arise during treatment, and the employment team is involved in the 

framework of the program. 

 

 This significant change in the work of the teams in relation to the employment program 

occurred at the end of the first year of implementation, as a result of the lessons that were 

learned in the steering committee and following the publication of the first evaluation report. 



The program included a preparatory stage and an implemental stage, both of which were 

executed. Operative goals and objectives were defined, as were indexes of success relating to 

placement in work. During the first year, indexes for evaluating the empowerment process 

undergone by each participant were added. In addition, a professional team that was trained to 

implement the program was recruited, the institutions responsible for the program – among 

them a steering committee – were established, instruction regulations were determined, 

external bodies were recruited and integrated in the implementation of the program, and a 

brochure for publicizing the program among relevant bodies in the community was prepared.  

 

Most of the participants were referred to the program from within the Center for Victims of 

Sexual Assault in Rishon Lezion. The profile that emerges from the data attests to these 

women's numerous needs. At the initial stage of joining the program, fewer than one-third of 

the participants had any certificated professional training. While approximately two-thirds of 

the women were working at the time they joined the program (mainly because of financial 

constraints), most of them were employed in part-time jobs without professional training. 

Most of the working women turned to the program for the purpose of employment upgrading 

or empowerment via employment and preserving their jobs. 

 

With regard to the characteristics of the assault, approximately 93% were victims of rape or 

incest, mostly prior to reaching the age of 16. In the majority of cases, the assault was 

ongoing and not a one-time occurrence. On average, the participants reported the occurrence 

of 11 post-traumatic symptoms; most of the women suffer frequently from at least seven 

symptoms (anxiety, avoidance, depression, sleeping difficulties, dissociations, flashbacks, 

nightmares). With regard to the support systems, over one-third of the participants reported 

that their family relationships were undermining; slightly less than half of them reported a 

supportive social network (when it existed); and with regard to marital relationships, most of 

the participants indicated that they were not in such relationships.  

 

The women's difficulties attest to the dominance of the assault and its repercussions in every 

area of life. In the field of employment, this is expressed in their difficulty in presenting 

themselves and in acquitting themselves successfully at job interviews, in communicating 

with superiors and colleagues, and in succeeding and persevering in the workplace. It is also 

expressed in working in jobs that are not consistent with their desires and dreams, in low self-

esteem, anxieties, emotional distress, and fear that emerge anew in every situation, and also in 

very few relationships with other people.  



 

The difficulties that arose relate to the challenge involved in working with victims of sexual 

assault – a type of work that not only requires the investment of a great deal of time, energy, 

and mental fortitude, but has ups and downs. This challenge seems to explain the difficulty in 

predicting the extent of the program's success, and also, apparently, might be the reason for 

the drop-out rate during the first years of the program's implementation. Emphasis was also 

placed on the difficulties of working with young victims and on the need to continue 

developing ways to define more clearly the division of work between the employment and the 

clinical teams at the Center and to set limits for them.   

 

In addition to the contribution to the participants, the program has contributed to the work of 

the team at the Center, to the status of the Center as well as to the community by presenting a 

work model that may well serve other centers. This model aims to provide a solution to a 

painful social problem, thereby diminishing the burden on society. However, its main goal is 

to give the victims hope for a better future.  

 

It seems that one of the outstanding achievements of the program is the fact that it has become 

an integral part of the Center's work and of the continuum of clinical and rehabilitative 

responses to the victims. This is a turning-point in the work with victims of sexual assault and 

a conceptual expansion of it. The conclusion that it is possible to rehabilitate a substantial 

proportion of the victims is crucial and extremely significant. 

 

 

The Main Findings in Rishon Lezion 

 

The program "Employment as a means for personal and social rehabilitation" for victims of 

sexual assault at the Center for Victims of Sexual Assault in Rishon Lezion was accompanied 

by formative research evaluation for two years (September 2007 – September 2009). The 

primary goal of the program is placement in work as a means of personal and social 

rehabilitation as well as empowerment of women who have undergone sexual assault. The 

underlying rationale of the program is the development of a therapeutic-rehabilitative 

continuum that starts with clinical treatment and assistance in coping with the trauma and its 

characteristics, and continues with the victim's participation in the employment program in 

order to help her lead a normative life that is not dominated by the trauma. 

 



difficulties, dissociations, flashbacks, nightmares). With regard to support systems, most of 

the women reported a lack of family, social, and/or marital relationships, and those who did 

report the existence of one of these relationships indicated that while they were occasionally 

supportive, they were sometimes undermining and/or hurtful. 

 

The women's expectations of the program were a combination of expectations in the practical-

employment domain (such as expectations of employment guidance and learning skills for 

obtaining a job, upgrading at work, keeping a job, and so on) and expectations in the 

personal-emotional domain (such as improving self-confidence, increasing self-esteem, 

finding meaning and belonging, and so on). Thus, one of the conclusions that was already 

reached during the first year stated that the rehabilitation process in the employment program 

must include the two above-mentioned domains, while focusing on employment.  

 

During the implementation, an operational model of the program was developed, containing 

the stage of acceptance to the program, the stage of preparation for employment (personal 

meetings and an employment workshop), the stage of designing a personal employment 

program while sorting out employment aspirations, the stage of looking for a job, placement 

in a job/studies, and follow-up and accompaniment after adapting (by means of a combination 

of personal meetings and a follow-up workshop). The program was implemented by two 

employment coordinators – trained social workers – who had undergone in-service training in 

the area of employment and had received ongoing instruction from both the director of the 

Center and the director of the municipal employment headquarters, which focused on aspects 

of employment. 

 

The program gave the participants an appropriate response regarding both specific aspects of 

preparation for work and aspects of cognitive, emotional, and social empowerment. They 

considered the center to be a "warm home" that offered help, support, and guidance. The 

products of the program are reflected in placements in work/studies as well as in the 

empowerment process they underwent. The findings show that as a result of their 

participation in the program, 45 out of 71 women were placed in jobs, and of those 45, three 

also studied. Most of the job placements were carried out irrespective of training. Most of the 

jobs were part-time jobs in the service professions. The products relating to the process of 

personal empowerment indicate a considerable improvement in functionality, in work 

placements, in the indexes of controlling emotions and thinking, and in the behavioral indexes 

of initiative and communication with the program team and the employers. 



Abstract 

 

 The Main Findings in Haifa 

The program "Placement in Work" for victims of sexual assault at the Bney Zion 

Multidisciplinary Center in Haifa was followed up by formative research evaluation for two 

years (June 2007 – July 2009). The program was implemented at the Center, which is located 

in a well-kept building situated approximately 100 meters from the Bney Zion hospital 

building. The goals of the program are the placement of sexual assault victims in work/studies 

and their empowerment. These central goals are mutually dependent: The participants must be 

empowered so that they can be employed, and this employment leads to their empowerment. 

The rationale of the program is based on an integrative conception according to which it is not 

sufficient to provide a therapeutic-clinical response to the victims; rather, it is necessary to see 

that they undergo rehabilitation. In other words, rehabilitation via employment is perceived 

both as a goal and as a means of returning them to a normative life, to personal and financial 

independence, and to involvement in society.  

 

The program included a preparatory stage and an implemental stage, and was executed in full. 

Operative goals and objectives were defined, as were indexes of success regarding the end 

product. During the first year, indexes for evaluating the empowerment process undergone by 

each participant were added. In addition, professional personnel who were trained to 

implement the program were recruited, a steering committee was established, instruction 

regulations were determined, partnerships with bodies in the community – particularly with 

the municipal employment headquarters – were established, funding for marketing and 

publicizing the program was solicited, and brochures were distributed to the relevant bodies in 

the community.  

 

Most of the participants were referred to the program from within the Center itself, and the 

profile that emerges from the findings is indicative of these women's numerous needs. Most 

of the participants did not have professional training when they initially joined the program, 

and over 60% of them did not work at all. Those who did work mainly had occasional jobs or 

part-time jobs, and very few of them persevered. With regard to the characteristics of the 

assault, over 80% were victims of rape or incest, mostly prior to reaching the age of 16. In the 

majority of cases, the assault was ongoing and not a one-time occurrence. On average, the 

participants reported the occurrence of 11 post-traumatic symptoms; most of the women 

suffer frequently from at least seven symptoms (anxiety, avoidance, depression, sleeping 
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